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Tela dlgltallzada (foto em monitor RGB). Placa eletrônica KIT 2+.

KIT 2+

- 19.268 cores - 256 KBytes RAM do usuário o 128 KBytes VRAM (video) - 96 KBytes ROM-BASIC - TURBO-BASIC

residente r 80 colunas de texto (mesmo pela TV) - Relógio/Calendário (mantido por bateria) - Movimentação fina das telas

gráñcas na horizontal e vertical' o Resolução de 512 x 424 16 cores de 512

Pas-IEF: WMÉfWi-*ncncm

00 SCORE 0014600 HI 0014600

  
Placa e Cartucho II MEGARAM.

II-MEGARAM

0 Expansão com 256 KBytes destinada a rodar os jogos MEGAROM gravados em disquetes. - Funciona em qualquer

micro da Linha MSX. o Os jogos MEGAROM possuem alta definição gráfica e sonora.

Todos os produtos têm garantia de 1 ano.

KIT 2.0 e KIT 2+ são marcas registradas da ACVS Eletrônica Ltda.

ACVS Eletrônica Ltda.

Av. Paulista, 2001 - Conj. 912 - CEP 0131 1 - São Paulo - SP - Tel.: (01 1) 289-7694
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Ao leitor

Nesta edição iniciamos um assunto que promete dar muito o que falar: a pro-

gramação das placas VGAs Escolhemos, como forma de abordagem, a lingua-

gem Assembler por várias razões - simplicidade, velocidade de processamento e

aproveitamento da memória além, é claro, do acesso irrestrito ao hardware do equi-

pamento.

Mas antes que você vá com muita sede ao pote, se for um usuário, lembramos

que podem ocorrer algumas divergências em determinados modelos de placas VGAs

Só a experimentação irá determinar se esse o seu caso.

A turma da CGA não precisa ficar de cabelos em pé, afinal este continua sendo

o padrão básico para o PC. Apesar de ser apregoada como o padrão dominante

lá fora, a VGA ainda não aconteceu aqui no Brasil (mas está quase).

Outro tema quase desconhecido da grande maioria dos usuários de PC diz

respeito a0 setup dos ATs. São poucos aqueles que sabem efetivamente como ope-

racionalizar as opções que se apresentam quando o AT é posto para funcionar pela

primeira vêz, ou quando se modifica a configuração do equipamento. Produzido

pelo nosso novo colaborador, Laércio Vasconcelos, O artigo especial desta edição

de MICRO SISTEMAS aborda todos os aspectos relativos à configuração do micro.

Para finalizar, alguns leitores tem nos perguntado como escolher uma marca

de disquete baseado na pesquisa MS. É simples: subtraia os pontos de pior dis-

quete dos pontos de melhor disquete. Se o resultado for negativo...
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“Escola.24 horas“ com

sistema videotexto

O Colégio Brasil, de São Paulo, implanta o

serviço videotexto da Telesp e inaugura a Es-

cola 24 horas, com o Objetivo de promover ma-

ior interação entre professores, alunos e pais.

A escola desenvolveu para 0 videotexto um

banco de dados com informações da vida es-

colar. Com seis programas básicos, cinco deles

acessados por senhas diferenciadas para alu-

nos e professores, o serviço traz: dicas peda-

gógicas das aulas do período em estudo; co-

municados; eventos; informaçõesçaos

professores; boletins de notas e até procedi-

mentos para renovação de matrícula.

O sexto programa, um correio eletrônico,

Oferece a cada usuário uma caixa postal blo-

queada por senha. r

a CLBC 2.7 --novo versao
_ do biblioteca Clipper

A Softcad lança a nova versão da Biblioteca

Compugrãfica para Clipper- a CLBC versão 2.7.

Acompanhada de vários utilitários autôno-

mos, como O Interpol - que permite a criação

. de efeito de animação gráfica - e o Editor Grá-

fico, a CLBC 2.7 incorpora gráficos, desenhos e

imagens aos aplicativos gerados em Clipper. O

usuãrio pode trabalhar diretamente no modo

gráfico.

Entre outras aplicações, a CLBC vem sendo

usada no desenvolvimento de sistemas de

CAD/CAM e controle de processos e de infor-

mações geográficas (GIS).

 

Novo parceria em

S-400

As empresas que dependem de rapidez e

segurança na obtenção de informações para

análise de produtividade _e tomada de decisões

estão agora enriquecidas com uma nova parcei-

ria. A informatel - criadora do Sistema de So-

luçõeslnformatel 8-400 -firma parceria com a

Techwork Tecnologia (software para controle de

_ qualidade e código de barras) e a Digicon (fa-

bricante dos coletores de dados GEM).

O acordo prevê a ,criação de um módqu de

coleta automática de dados que vai *completar

o módulo de gestão de produção do software

da Informatel, sem nenhuma alteração ou in-

clusão de novas funções nos sistemas dO

3-400. * '

Copyprinter Série 5300

-o duplicador digital

 

A área reprográfica tem agora uma nova

opção no mercado. A Gestetner Nashua traz

para o Brasil o Copyprinter - o duplicador digital'

capaz de gravar e duplicar circulares, malas

diretas, boletins, etc.. tão rápido quanto uma

máquina off-set.

O duplicador digital Copyprinter pode ser en-

contrado em dois modelos: 5305 e 5315,

sendo que o último pode ser conectado a um

computador. Tem design compacto, diversas co-

res (vermelho, azul e verde) e pode duplicar

dois originais separados e impressos na mesma

folha, com velocidade de 120 duplicações por

minuto.

   
COPYPR/NTER 5315 - CONEXÃO AO COMPU771

  

APRENDA TODOS

OS SEGREDOS

DA ELETRONIÇA

E DA INFORMATICA

SOFTWARE DE BASE

CURSOS TÉCNICOS!

 

   

   

   
_ _ INFORMAÇÕES SEM

0 INSTALAÇOES ELÉTRICAS COMPROMISSO!

CURSOS POR_CORRESPONDÊNCIA

INTENSIVOSI DINAMICOSI

_ KITS EXCLUSIVOS!

 

   

  

o ELETRONICA BÁSICA

o ELETRONICA DIGITAL KITDEMICROCOMPUTADOR

o ÁUDIO E RÁDIO « -

o TELEVISÃO PB/CORES 4 Z 80 _ E MAIS:

o PROGRAMAÇÃO BASIC KIT DE TELEVISAO o_ KITDIG/TAL

o PROGRAMAÇÃO COBOL ANALQGICO o KITDE RADIO AM-FM c

o ANALISE DE SISTEMAS KIT BASICO DE EXPERIENCIAS o KIT

° #Elgãlglãgêãsosêzgüs DIG/TAL AVANÇADO 0 INJETOR DE SINAIS...

° - OCCIDENTAL SCHOOLS MS "7
CONDICIONADO

o ELETROTÉCNICA SOLICITE MAIORES CAIXA POSTAL 1663

 

01260 -São Paulo - SP

FONE: (011) 222-0061

  
OCCI DENTAL SCHOOLS

CURSOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Av. São João, 1588 - 2a Sobreloja

 

01051 - SÃO PAULO - SP

Desejo receber Gratuitamente, o catálogo ilustrado do

Curso de . . . . . . . .

NOME ......... ..

ENDEREÇO .....

BAIRRO ....... ..

CIDADE ....... ..

ESTADO. . . . . .. . . . . . . . . .

  



BYTES_

Senac investe _em

software para Iniciantes

nac, o programa tem um manual de 32 páginas

e dois disquetes 5 1/ “, roda em micros tipo

IBM PC e pode ser encontrado nos seguintes

locais: rede Senac, bancas de jcrnais, livrarias,

softwarehouses supermercados (SP) e também

na Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Pe-

contatos com o micro, tem merecido maior em-

penho do mercado.

Para investir nesta lacuna, o Senac Informá-

tica, divisão do Senac de São Paulo, desenvol-

veu e já comercializa o software “introdução ao

Micro“ - programa de auto-instrução que visa a

O Segmento da comunidade de informática

composto por usuários iniciantes, nos primeiros

desmitificação da máquina.

Testado por mais de três mil alunos do Se-

  

  

quenas e Médias Empresas.

 

Medic - gerenciamento

de _consultorias e

cllnlcos

A Check Point Tecnologia Ltda. lança o Me-

dic - Sistema Integrado para Medicina, que ge-

rencia todas as atividades de um consultório ou

clínica.

Desenvolvido em Clipper, mono ou multiu-

suário. 0 sistema fornece: arquivo de pacien-

tes; flcha clinica; ficha de consulta; agenda;

questionário de anamnese; contas a pagar e

receber; senha de acesso e cópia de segu-

rança, além de diversos tipos de relatórios

periódicos.

Exige como configuração mínima do

equipamento um micro iBM PC ou compatí-

vel, com 640 Kb de memória RAM; disco rí-

  

- ¡NTRODUÇÃO AO MICRO-SOFTWAREDE AUTO INSTRUÇÃO

gido e sistema operacional DOS 3.3 ou mais

recente.

 

V DATA GAME

 

FAX PARA PC XT/AT

Placa interna com software para recepção e transmissão de

fax pelo computador; recebe mesmo durante a execução

de outro programa. Faz mala direta com horário progra-

mado, emite relatorio de envio e recepção.

PREÇO usa; 180,

- PLACA PARA T.V. EM CORES PARA PC XT/AT

Permite o uso de seu televisor em cores como monitor do

P.C.. Ideal para jo os e programas com telas grañcas, on-

de as cores são in ispensaveis. A saida pode serc ligada a

tomada de antena do televisor ou na entrada dc video com-

posto do video cassete, permitindo ravação em video das

telas geradas no computador, grava O de vinhetas, legen-

das, aventuras e encerramentos de gravações profissionais

de video.

PREÇO US$ 75,

- MODEM MICRO - A - MICRO PARA PC XT/AT

2400 BPS, com software Bitcom

PREÇO USS 100,

- GABINETE C/ FONTE P/ DRIVE EXT. LAPTOP

Completo, corn cabo para conexão de drive externo ao

Laptop

PREÇO US$ 60,

- VIDEOTEXTO PARA PC XT/AT

Placa interna com software para acesso aos serviços de vi-

deotexto. Usada para acesso aos bancos Bradesco, Uniban-

co, Safra, Banerj, consulta de sazdos, aplicações em casa.

Iob, telechequc, assoc. comerc., Reservas e preços de pas-

sagens aereas, video-paquera, horoscopo, noticias, e mui-

to mais. A telcsp so cobra pelos impulsos.

PREÇO usa; 100,

 

" DATACAMES ELETRONICA LTDA

;EkíRuci Domingos de Morais, 770 Cí. 33-8 CEP 040170 - SAO PAULO - SP_

L, _, PROXIMO ESTA O METRO ANA ROSA

* Tels. (011)570-7 71 / 572-7419/ 575-9037
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The Fix jal em ambiente

Windows

A SPA - Sistemas, Planejamento e Análise,

comercializa, com exclusividade no País, o Fix-

-Dmacs (Distributed Manufacturing Automation

Control Software) - software para automação in-

dustrial.

O software tem versões para os principais

sistemas operacionais de micros e computado-

res de médio porte e pode usar, num mesmo

sistema, diferentes ambientes, graças à compa-

tibilidade entre as versões DOS; DEC/VMS;

05/2; DAE; Unix e, agora, também Windows.

Linha Equus tem 486 ISA

com 33 MHz

A Darun informática lança o Equus 486 lSA,

com 33 MHz, compatível com todos os softwa-

res da linha PC.

Com memória máxima de 32 MB. processa-

dor lntel 80486 e processador aritmética

(80487 ou 4167, da Weitek), o micro tem con-

trolador de página de memória, de velocidade

da CPU e relógio de tempo real.

Tem configuração básica com monitor VGA;

CPU com 8 Mb de RAM; dois drives e teclado.

Advogados ganham

versao especial do

WordStar

A BraSoft desenvolveu uma versão especi-

fica do WordStar para advogados, onde cons-

tam todos os termos de expressões jurídicas

em latim.

O WordStar para Advogados oferece um

elenco de 2.600 brocardos, selecionados entre

os mais usados no fórum. Todos os brocardos

são apresentados com tradução e comentário

sobre o contexto em que podem ser usados.

 

SCUA PLUS EM NOVA VERSÃO

6 MICRO SISTEMAS

Placas VME para

automação industrial

Os sistemas VME vêm sendo aplicados na

automação industrial com mais vantagem em

relação aos sistemas de controle baseados

em PC.

Em segmento à tendência do mercado, a

Datanav Engenharia apresenta uma nova fami-

Iia de placas e sistemas com barramento pa-

drão VME de 32 bits, com alto desempenho e

tecnologia própria.

Como destaque entre as placas oferecidas

têm-se as CPUs baseadas nos processadores

68020 e 68040, além das placas gráficas de

alta resolução, placas de l/O com 8 linhas

RS232 ou RS422, placas Ethernet, placas de

memória e placas de interface especiais.

Lims Unilab gerencia

laboratórios

A Origin Brasil distribui o Lims Unilab - soft-

ware para gerenciamento de laboratórios

Como um software multiusuário e multita-

refa, o Lims Unilab trata todo o fluxo de infor-

mações em um laboratório de controle de

qualidade. Gerencia a informação desde a aqui-

sição dos resultados de testes até os relatórios

finais

Pode ser adaptado e customizado para pe-

quenos ou grandes laboratórios analíticos e mi-

crobiológicos.

SCUA Plus 3.0 tor

Windows

A TRG Sistemas já comercializa a nova ver-

são do software de comunicação e segurança

- o SCUA Plus 3.0 for Windows.

O SCUA Plus, no mercado desde 1984, tra-

balha como administrador do micro: emite rela-

tórios de utilização do equipamento e das

aplicações; permite a organização dos discos

rígidos e faz backup automático dos dados.

Como segurança adicional, a nova versão traz o

recurso da criptografia, onde o usuário final

pode controlar a leitura dos seus arquivos por

terceiros

Ainda como novidade, a versão 3.0 dá opção

de configuração ao usuário, que pode selecio

nar o idioma utilizado nas telas e menus

(português, inglês, espanhol, italiano e francês).

O software de controle de acesso e gerencia-

mento de aplicações em micros já possui apro-

ximadamente 40 mil cópias instaladas no País.

 

NOVAS PLACAS VME

 

Nova impressora

portatil

de 380 gramas \

A Trigon, fabricante de coletores de da-

dos portáteis, coloca no mercado as impres-

soras portáteis acopláveis à sua linha de co-

letores. e

Com 380 gramas, as impressoras são co-

mercializadas em dois modelos: a mini printer

1 e a mini printer 2 (gráfica), São seriais,

matriciais e alimentadas por pilhas recarregá-

veis.

Utilizam bobinas de papel comum e impri-

mem com velocidade de 17 ou 40 cps, em 40

ou 42 colunas, inclusive permitindo a impres-

são longitudinal.

O conjunto coletor/impressora pode ser

usado para confecção de contas, muitas, reci-

bos, relatórios, inventários e outros, já que cria

possibilidade de emissão de documentos no ato

da leitura.

Super Power

- um no-break

inteligente

A HDB, distribuidora exclusiva no Brasil dos

produtos da americana Para-Systems Inc., au-

menta a linha Super Power de no-breaks e lança

o modelo 1.2 KVA - equipado com interfaces in-

teligentes de hardware e software.

.lá lançados desde agosto de 91, os mode-

los 2 KVA e 0,45 KVA, os no-breaks Super

Power controlam a utilização das redes locais e

sistemas multiusuários nos casos de queda de

energia.

Enviam mensagens aos usuários, com da-

dos sobre a ocorrência da queda de energia e

o tempo disponível até o fechamento dos arqui-

vos Procede automaticamente, retornando ao

sistema operacional, desligando o servidor e,

por fim, se autodesligando.



, Do XT ao 486. Aprenda a expandir o

MONTE SEU PROPRIO PC 235252325,'o“tãíâfêapfiâããããàiâêãiêãf

No livro de montagem você aprende a

transformar seu XT em AT 286 ($160)

ficaiOx mais rápido ou 386 SX ($260)

tica 13x mais rápido ou 386 DX ($395)

tica 23x mais rapido.

XTou AT, monitor, impressora. Aprenda

CONSERTESEU PRÓPRIO PC :azugtígssmzesssezt'adm

   

Laércio Vasconcelos Laércio Vasoonoelos Laércio Vasconcelos

COMO MONTAR CONSERTE ARQUITETURA

SEU PRÓPRIO VOCÊ MESMO DE pc XT E AT

PC XT OU AT SEU PC XT/ AT .

286,386 E 486

               

( ) Reembolso postal. Pagarei ao receber o valor indicado abaixo. Será caixa Postal 4391 CEP 20.001_97o

g Mk““a fm““ d° pagam“”“mada Recorte e envie para Laércio Vasconcelos

í acrescido de despesas postais.

Obs.: Válido só para fora da cidade do Rio de Janeiro. R“, de Janeiro ' RJ

' ( ) Estou enviando cheque cruzado e nominal a Laércio Vasconcelos, T l

em carta registrada. O preço indicado abaixojá inclui as despesas Nome__---__ e '

l

_i

ã postais. Endereço

i

 

_ Preçosválldos para Julho/92 _

Montagem Manutenção Arquitetura V Cidade , CEP

Reembolso: ( )eo.ooo ( )60.000 ( )5'o.ooo n -:Enoque ( ”4.000 ( “4.000 ( “5000 Para sua segurança, envie em carta registrada

     



MÍDIA MAGNÊTICA

          

mação/ilustrações pa-

rece estar no nível exato

para que ocorra o me-

lhor aproveitamento

possível, por parte do

usuário.

A equipe de pro-

dução do kit, composta

por Sonia Zaitune, Car-

los Seabra, Eduardo Se

abra, Fernando M. Fon-

seca Jr, Jarbas Novelino

Barato, Luciano Rama-

lho, Paulo Candido e Ro

semary Soffner estão

de parabéns pelos re-

sultados obtidos neste

produto.

0 kit Introdução ao

Micro não só é para

aqueles que desejam

“perder o medo“ do

equipamento, como

   

INTRODUÇÃO AO

MICRO

Não há nada mais aborrecido do que aquele

usuário que, diante do micro, começa a tremer

e suar frio. Pura insegurança, causada na ma-

ioria das vezes por um desconhecimento crô-

nico acerca dos princípios básicos de funcio

namento do microcomputador. f

Mas isso tem remédio, e que remédio. E o kit

didático Introdução ao Micro, produzido e distri-

buido pelo SENAC - Serviço Nacional de Apren-

dizagem Comercial.

Composto por dois disquetes e um livro muito

bem organizado, com acabamento em quatro co

res e ilustrações didáticas este produto demons-

tra um novo estágio na concepção e uso da mi-

dia magnética. E um daqueles trabalhos que

primam pelo cuidado, pela competência e pelo

bom gosto.

Abordando ostópicos mais elementares, tais

como o teclado e as principais teclas

(combinações), tipos de menus e recursos de um

computador, o programa navega pela informação

tal como se o usuário estivesse diante de um Ii-

vro animado. A dose de informação e de ani-

  

Existem outros tipos de menu, alem do que

vocêjá conhece. Vou dor dois exemplos,

os mais usados: o de BARRAS e o PULL-DDUN.

Escolha quol deles você quer ver agora!

 

1 'MENU DE BARRAS

Z-HENU PULL- DDUN

    

'Eus _EJ_ ou E“ ”ua no menu nnmnpm

  

para aqueles que estão

chegando agora ã informática. Vale a pena con-

ferir, pois sempre existe algo a aprender.

 

CI FIÇHA TÉCNICA

zação das operações com disco, ou seja, toda

vêz que ocorre um aceso ao drive ou ao Winches-

ter o led selecionado pisca. Há ainda a opção

de produzir também um som sempre que esse

acesso acontecer.

Edição 4 - esta edição é composta por 26 pro-

gramas. Alguns deles são: conversor de textos

para arquivos COM; coleção de figuras religio-

sas; biorritmo; uma calculadora com mil casas

decimais; criador de capas para fitas cassete; eli-

minador de arquivos temporários e BAK; acele-

rador de acesso aos discos; rotinas gráficas para

C; relógio com alarme na tela do micro; um com-

pilador Pascal; selecionador de diretórios; im-

pressão nos dois lados do formulário contínuo;

programa de astronomia; protocolo JMODEM de

comunicação para o Telix; utilitário para impres-

são de telas; compactador de programas; roti-

nas de uso geral para C; formatador rápido para

disquetes e um kit de ferramentas. em C, para

criação de jogos.

O destaque desta edição fica por conta de

um programa (CONFMT) que libera o micro en-

quanto formata os disquetes. Otimo para quem

precisa formatar uma “pilha“ de disquetes e ao

mesmo tempo escrever cartas aos amigos ou jo-

gar seu jogo favorito...

 

Equipamento: PC XT/ AT

Mídia: 2 disquetes 5 1/4 - padrão 360Kb

Requisitos: Nenhum especial

Produtor: SENAC

Onde encontrar: 9(011) 255-0677

    

PD WORLD

Consolidando cada vez mais sua jovem car-

reira, a PD WORLD apresenta em suas edições

3 e 4 uma coleção de programas das mais in-

teressantes São eles:

Edição 3 - um copiador/duplicador de discos ex-

tremamente rápido; NYET, o clone do mais fa-

moso jogo russo (Tetris); um programa para d¡-

minuir a velocidade de processamento dos

micros mais recentes, permitindo assim que pro

gramas antigos e principalmente jogos, não fi-

quem “impossiveis“; um tutotial de matemática

que engloba o segundo e o terceiro grau; o mais

famoso anti-vírus (SCAN) rodando na versão for

Windows

Os dois destaques desta edição são: um si-

mulador de vírus, para que você possa reconhe

cer como os mais famosos vírus atuam no mi-

cro. Inclui Cascade virus, Denzuk, Face, Suite,

Fu Manchu, Italian virus e o famoso Jeruzalem,

entre outros

O outro destaque é um pequeno programa

residente que transfere para os leds do teclado

(Num Lock, Caps Lock ou Scroll Lock) a sinali-

ij FICHA TÉCNICA

 

Equipamento: PC XT / AT

Mídia: 2 disquetes 5 1/4 - padrão 360Kb

Requisitos: Nenhum especial

Produtor: PD WORLD

Onde encontrar: CP 3043 - CEP 20001 - RJ
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Time Informática
Av. Jabaquara n9 1536 49 andar cj. 401

Saúde - CEP 04046 300 - São Paulo - SP - telefone: i011í 579-3131

Julho - 1992

Respeito é bom

e o usuário gosta

 

Os usuários brasileiros de micro-computadores têm

enfrentado sérios problemas em relação a compra de programas e

equipamentos pelo correio. São frequentes os anúncios nas diver-

sas revistas especializadas prometendo mundos e fundos aos

futuros compradores, e fica realalmente muito dificil resitir a ten~

tação de fazer uma encomenda, afinal são oferecidos ótimos

produtos por preços absolutamente inigualáveis, com os menores

prazos de entrega já vistos. Tudo parece realmente maravilhoso.

Mas infelizmente nem sempre esta estória tem um final feliz. São

incontáveis as reclamações de pessoas que recebem os pro-

gramas incompletos, contaminados com os mais diversos tipos de

virus, e em muitos casos ficam meses a espera do produto enco-

mandado.

A Time Informática, sediada em São Paulo não tem o

maior acervo de programas, nem os preços mais baixos do Brasil,

mas temos a oferecer um produto que parece estar realmente em

falta atualmente no mercado de informática, o RESPEITO pelo

usuário.

_

Tudo para Windows

Temos as últimas novidades em programas shareware

para o sistema operacional Windows. Novidades recém chegadas

da Europa, tais como Winfax Test Drive, Launch, Unarquive,

Parents. e o hilariante Bart (o rosto do personagem Bart Simpson

aparecendo nas janelas).

Som para o PC

Placas de som para PC, Sound Blaster e Media Music,

entre você também para o mundo da multimidia, a nova tendência

para os anos 90.

Com uma placa de som você pode também curtir muito

melhor os games que tenham drivers para o padrão Ad Lib, como

o Prince of Percia. E imagine a sensação de pilotar um jato de caça

como o Jet Fighter, ouvindo o som das turbinas.

Linha Commodore Amiga

Tudo em hardware e software para alinha Amiga, Inclu-

slve expansão de memória 512 kB Commodore original. Transcodl-

ficação do modulador A520 para o sistema PAL M. Executamos

gravações para Amiga em disquetes nos tamanhos 5 1/4 e 3 1/2.
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Micros e equipamentos

  

micro AT 286 completo US 880.00

micro Amiga 500 US 670.00

monitor VGA color US 380.00

monitor VGA mono US 200,00

Winchester de 40 MB US 280.00

impressora Epson T2000 US 270.00

impressora Citizen color US 350.00

modulador A520 p/Amiga US 70.00

scanner Genius GS-4500 US 160.00

placa fax/modem US 150.00

Sound Blaster US 200.00

joystick para PC US 25.00

      

Os preços citados acima são para equipamentos novos,

mas também comercializamos equipamentos usados, inclusive

efetuamos trocas.

Super promoção do mês

Durante este mês, na compra da placa de som Sound

Blaster você recebe inteiramente grátis um joystick para curtir os

games no seu PC.

 

Como fazer seu pedido:

Mande uma carta ou então ligue para a Time e faça o seu

pedido. As encomendas poderão ser enviadas via SEDEX ou reem-

bolso postal. Abaixo relacionamos os preços para cópias de soft-

wares para as linhas Amiga e PC.

 

        
jogos para PC¡ CRS 4000.00

aplicativos para PC CR$ 5000.00

jogos ou aplicativos para Amiga CR$ 8000.00

 

OBS: disco já incluso no preço

Catálogos para PC e Amiga

Solicite por carta o nosso catálogo completo de software

e hardware. Mas se você ainda não possui o nosso catálogo mas

mesmo assim deseja fazer o seu pedido, entre em contato com a

Time para checarmos a disponibilidade dos produtos desejados.

  

L.A.R. 8( MP Desktop Publishing



   

 

  

 

FREE _SHOP

Para quem gosta do'

XTREE

 

ACTAEON

Você achaque o XTREE está caro demais

para o que ele faz? Então se segure: já está dis- V

ponívei em Shareware o ACTAEON, um clone per-

feito do Xtree. Para ser cem por cento, só falta

mesmo a abertura do dito cujo, pois no resto...

Até as cores de fundo do programa são as co-

res default do seu inspirador.

Mas o ACTAEON não fica só na inspiração. Ele

vai além, apresendando recursos tradicionais

*como cópia de arquivos, mudança de atributos,

edição/modificação de arquivos, editor ASCII-

-Hex, deieção global, marcação de arquvos, etc.

No disco existe ainda um manual com 21 pá-

ginas, explicando o funcionamento do programa.
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Equipamento: PC XT / AT

Mídia: 1 disquete 5 1/4 - padrão 360Kb

Requisitos: Nenhum especial

Produtor: Jon Clempner

ande encontrar: Na KANÓPUS - CP 8301

  

-CEP 80011 - PR

 

Estoque em dia

 

EXTOK

Uma das tarefas obrigatórias para qualquer

ramo de atividade comercial é manter um rigido

controle sobre seu estoque deprodutos. As pe- '

querias empresas, 'que começam a se benefi-

ciar do computador, podem implantar um sis- V

tema _de baixo custo: o EXTOK.

Desenvolvido sob técnicas de modelagem de

sistemas de última geração, este programa está

capacitado para o controle de todos os dados

referentes ao material estocado nas empresas,

juntamente com seus dados básicos e financei-

ros.

O EXTOK possui diversas Características den-

tre as quais se destacam:

- divisão de ítens em grupos e classes (sub-

grupos);

- configuração de9 tipos de saída de mercadoria;

- calculo de comissões'(parametrizávei per faixa

de ítens); _

- cadastramento de notas fiscais de compra;

- cadastramento'de notas fiscais de venda;

- possibilidade de acertos no estoque; '

cadastramento de farnecedores;

cadastramento de vendedores;

selatórios;

Configuração dos códigos de impressão;

_ - faixa de dados selecionáveis; r

- construção; automática de arquivos;

  

-tratamento de dadas global (incluir, alterar, ex-

ciuir);

- consultas configuráveis pelo usuário.

Fácil de usar e implantar, o EXTOK possui uma

vantagem extra: além de ser distribuido naforma

Shareware, ele foi criado visando dispensar o uso

de manuais Apesar disso, é fornecido junto com

a cópia de avaliação um texto explicativo sobre

o funcionamento do programa.

Totalmente em português, ao se registrar o

usuário recebe um manual encadernado, upda-

tes e direito a suporte técnico por telefone.
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Equipamento: PC XT / AT

Mídia: 1 disquete 5 1/4 - padrão 360Kb

Requisitos: Nenhum especial

Produtor: Celson Nonato Cruz de Aquino

Onde encontrar: (O71) 237-5801 - BA

   

Caçando bichos

MASTER VIRUS KILLER

Se o seu problema é com osvírus, então aqui

vai uma dica: MASTER VIRUS KILLER neles São

153 tipos diferentes de viroses que a versão 2.2

deste programa reconhece e elimina (incluside

o Saddan Hussein, em RAM ou disco).

Criado por Leciercq Xavier, este utilitário é fun-

damental nos dias atuais onde todo disco é sus-

peito de estar contaminado.
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Equipamento: AMIGA 500/2000

Mídia: 1 disquete 3 1/2

Requisitos: Nenhum especial

Produtor: Leciercq Xavier

Onde encontrar: Na Avallon (021) 262-1636

   

Um Compilador

Assembier

 

' De um modo geral, os compiladores moder-

nos ou são produzidos pela Borland ou pela Mi-

crosoft. Em ambos os casos o custa deles está

" acima da camada de ozônio. principalmente para

o usuária informal Que, além de não ser um pro-

fissional da programação, não atua_ no ramo da

produção comercial de software. _ *

Oque fazer então? Usar Cópia pirata? Bem, v

esta pode ser uma solução mas aqui também

a coisa “pega“. Desenvolvidos para ambientes

profissionais, osatuais compiladores Assembier

são tão pomposos e cheios de truques que seu

uso se torna dificil até mesmo para iniciados na

programação - é o caso do MASM da Microsoft,

que mais parece um tratado de complicação.

Mas, nem tudo está perdido. Corn o CHASM,

criado por David Whitman, a dificuldade com re-

quintes inúteis ou pouco práticos fica só na lem-

brança.

Projetadojustamente para o usuário iniciante

em Assembier, o CHASM tem tudo o que importa

num compilador dessa linguagem, menos as

frescuras mais corriqueiras dosseus irmãos ma-

iores.

Além disso, a compilação é efetuada em uma

única operação, dispensando Iinkers e progra-

mas simiiares. O manual do usuário é completo

e bem elucidativo, apesar de ser escrito em in-

glês (quem não tem intimidade com a língua in-

glesa pode ter um pouco de dificuldade).

No disco de programa o autor acrescentou

alguns exemplos e rotinas. Basta uma rápida

olhada em algumas delas, para que o usuário se

familiarize com as sintaxes do CHASM.

Este é sem dúvida um programa “imperdível“

para o pessoal do Assembier.
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Equipamento: PC XT / AT

Mídia: 2 disquetes 5 1/4 - padrão 360Kb

Requisitos: Nenhum especial

Produtor: David Whitman

Onde encontrar: Na PD WORLD - CP 3043

-CEP 20001 - RJ

   

Tudo sob controle

WHECK

Cansado de ver a grana ficar curta no final

do mês? Que tal por a “casa“ em ordem com um

controle de cheques no seu micro, sem com-

prometer o orçamento doméstico?

Se esse é o seu caso, paravocê existe o WIN-

CHECK, um programa para controle e gerencia-

mento financeiro de cheques, cartões de cré-

dito, transações comerciais, além de permitir

balanço atual, mensal ou anual.

Outras características deste software; im-

prime cheques em impressoras matriciais ou la-

ser, exporta arquivos Lotus 1-2-3 ou NIS-Excel,

emite *relatórios de transações comerciais, etc.

Enfim, um_programa feito na medida para ter

tudo sob controle. _ ,
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Equipamento: PC XT / AT

Mídia: 1 disquete 5 Ma - padrão 360Kb

Requisitos: Windows 3.0

Produtor: Wilson Window Ware Inc

Onde encontrar: Na KANÓPUS - CP 8301

-CEP 80011 - PR

   



    TIMBRADO :

_ A forma*maÍSmOdçrna e segura

_de preencher_ e assaltar cheques.

1

   

Você. já pensou em emitir os cheques de sua empresa por microcomputador?

Oprograma cheque timbrado, desenvolvido por estratégia s.c., emite cheques no

microcomputador com agihdade, sem erros de preenchimento e com muita

segurança. x¡
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/r É _ /1/

O cheque timbrado faz. a impressão _d chancela com o simbolo da empresa e valor do

cheque, evrtando adulteraçoes. (adeus chancela mecamca...)

E mais. I

Você pode ter, opcionalmente,/sua assinatura feita pelo microcomputador, não

perdendo tempo assmando cheques...

Solicite, ainda hoje, uma demonstração e peça, também, maiores detalhes sobre os

nossos produtos '

PAPELTIMBRADO e ETIQUETA TIMBRADA.
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 12 MICRO SISTEMAS

DOS 5Ma'nual do Usuário

Gary Masters e Richard Allen King

Editora Campus ”

480 páginas

Este guia abrangetodas as características do

DOS 5 e mais uma referência completa dos co-

mandos para as versões 2 a 5. São dois livros

em um: uma introdução detalhada e prática para

o DOS 5, e um guia de referência completo para

os comandos.

As melhorias criadas para a versão 5 têm des-

taque, e são oferecidas explicações fáceis e aces-

síveis a qualquer nível de usuãrio, do iniciante

ao experiente.

O livro, dentre várias outras características.

ajuda a tirar proveito do DOS Shell Gráfico. O

usuário poderá obter o máximo das novas e po-

derosas ferramentas de'gerenciamento de me-

mória, e ainda ser um às no teclado usando o

DOS-KEY. Mostra também como usar as novas

ferramentas de recuperação de disco e arquivo.

Na última parte do livro há uma seção de de~

talhes oferecendo explicações práticas e exem-

plos, tanto para os usuários que estão iniciando

no DOS 5, como para aqueles que já têm uma

boa noção do assunto.

CLlPPER 5.0Avançado

José Alves Ramalho

Makron Books

477 páginas

O livro mostra o funcionamento do RMAKE,

um utilitário que reduz o tempo de compilação

e linkagem do sistema. 0 préprocessador é abor-

dado e todas as suasvantagens explicadas com

exemplos.

Um capítqu é dedicado às funções de baixo

nível e serve de base para o capítqu que ensina

como configurar os arquivos CONFIGSYS e

AUTOEXECBAT a partir de um programa.

As quatro classes TBROWSE, TBCOLUMN, ER-

ROR e GET são apresentadas de forma a pos-

sibilitar um aprendizado gradual e prático das

vantagens que elas oferecem.

O livro mostra, ainda, uma técnica especial

de programação DATA DRIVEN que reduz o

tempo de trabalho através de estruturas reutili-

záveis.

No capítulo que aborda TEMPLATE LANGU-

AGE (Iinguagem de gabarito), o leitor aprende

como criar programas que escrevem programas

em Clipper e que permitem a redução de até

70% do tempo de desenvolvimento de siste-

mas de manutenção de arquivos.

TEcNOLOGIA DlGiTAL

Hard/nando Nata/e

Editora Atlas

378 pág/nas

Ao se referir especificamente à tecnologia di-

gital, este livro apresenta uma lógica de racio-

cínio que pode ser seguida por qualquer outra

área das ciências exatas e aplicada no setor de

maior interesse do leitor.

Considerando o sinal digital aquele que apre

senta variações descontinuas ou abruptas no

tempo, o autor verifica como a eletrônica digital

manipula sinais através de equipamentos.

Cada capítulo é dividido em três partes: te-

oria, exercícios para verificar o entendimento dos

assuntos tratados e aplicação prática desenvol-

vida em laboratório, não só para se ter certeza

da operacionalidade dos experimentos, mas tam-

bém para poder dar o nivel de detalhamento de-

sejado.

A obra leva o leitor a uma profundidade de

conhecimentos que ultrapassa a tradicional com-

binação entre teoria e exercícios e caracteriza

uma lógica chamada Digital. Esta pode ser em-

pregada por qualquer modalidade de engenha-

ria. Basta utilizar os meios mais convenientes de

acordo com a necessidade.

WlNDOWS- Programação Orientada para Objetos

Ernest R. 7a//o

Livros Técnicos e Científicos Editora

392 páginas

Guia inédito de como projetar e implemen-

tar com sucesso o código orientado no Windows

3.0, esta obra apresenta inúmeros segmentos de

programa e código, que demonstram claramente

os princípios e técnicas de programação.

Para o programador iniciante, o livro fornece

instruções fáceis de entender e de serem se-

guidas, permitindo que comece a trabalhar ra-

pidamente. Um usuário mais experiente encon›

trará tudo o que precisa para aproveitar toda a

capacidade do ambiente Windows.

O livro contém ainda: w

- dicas e truques para escrita de código OOP

modular

para um gerenciamento de memória eficaz;

-técnicas de programação avançada no Win-

dows;

› modelo de aplicação genérico, permitindo

que

usuários iniciantes construam novos programas;

- dicas sobre conversão de uma linguagem

para outra;

- exemplos de código real utilizando as

características especiais do Windows:

- como desenvolver, do início ao fim, uma apli-

cação de completa para o Windows.

 

EDITORAS

Solicitamos às editoras que

nos enviem uma capa extra

dos livros destinados a esta

seção.
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COMO ADQUIRIR NOSSOS PRODUTOS: r

A - Relacione os programas coms os códigos '

B - Envie junto com vale postal ou cheque nominal a OLIMPIO

DA SILVA BARROS

C - REEMBOISDO POSTAL acrescido do valor SEDEX

'D - Os pedidos com vale ou cheques não terão :despesas de_

  

   
MionDEGRAVAÇÀGÇOM DISQUETES

5 114 DD - c:: 6.000,00:

s 114 HD - Cri 13.000,00

3 1/2 DD - a 10.600,00
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F017 - ASTERIX 02 FO95 - ELVIRA 05 FI 75 - GIGSAW PUZZLE 01 F?54 - OPERATION STEELT Oó

F018 - AXE OF RAGE 02 F096 - EYE OF BEHOLDER 05 F17ó - JET FLIGHTER SIMULATION 01 F255 - OPERATION CLEAN O?

F01? - BATLE TECH O? F097 - E OLON 0? F177 - KING OF THE BEACH O? F256 - OFF SHORE WARRIORS IOI

F0?0 - BATLE TECH II 05 F098 - EVOLUTION (01 F178 KING OF CHICAGO 0? F257 - OMNI PLAY MORSE 02

F0?I - BUCK ROGERS 08 F09? - ELVIRA III 03 F179 KING QUEST III 03 F258 - ORBITS 04

F0?? ~ CARMEN SAN DIEGO (01 FIOO ~ EYE OF EHOLDER II O? FIBO KING QUEST IV O9 F?59 › OS TRES PATETAS O?

F0?3 - URMEN SAN DIEGO TIME 03 FIOI - EC l EST 04 FIBI KNIGHTSOF THE SKI 04 F?óO ~ OIL WEEL 05

F024 . CODE NAME ICEMANIWJ 09 FIOQ- EARL WEAVER BBASEBBAII (OI na? . KING QUEST i (01 F26] › OCEAN RANGER (01

F0?5 - CON 07 F103 - ECHELON 02 F183 - KING QUEST II (02 F?ó? - OLIVER 0?

F0?ó « CONQUEST CAMELOT (W) 10 F104 - FERRARI F I 0? FIBA - KARATE (OI F263 - POLICE OUESTI 03

F0?7 - CARLOS SANZ OII FIOS - FORD SIMULATOR (01 F165 . LOOM 06 F264 - PITARES (ENGAB 02

F0?8 - CARZY CARS II 01 FIOÓ -FORD SIMULATOR II (02 FIBó . LIGHT SPEED 05 F265 - PGA TOUR GO F O]

F029 CHUCK YEARS FIO7 - F 15 STRICK EAGLE (01 F187 - LAKES X CELTICS 0? F?óó - PORNO STORY 01

F030 - CALIFÓRNIA GAMES (01 FIOS ~I 15 STRICK EAGLE + O? FIBB - LAST NINJA O? F?ó7 - PAPER BOY OI

F03] . CALIFORN|A GAMES l] 03 F109 - F Ió SIMULATOR 02 F18? - LE FETICHE MAYA 02 F?óB - PRINCE OF PERSIA (0?

F03? - CAVERMAN 04 FIIO › F 19 03 F190 - LICENCE TO KILL (01 F26? - PROHIBITION 01

;033 _ CINE PORNO o¡ Fill . F 14 TOM CAT 04 H9] - LEMMINGS (W) 03 F27D - POP CORN OI

F034 - CADAVER 01 FII? - FALCON (OI F19? - LIFE AND DEATH O? F27I - POPULOUSÍCGA] 0?

;035 . CApnAlN COMlc o¡ FI 13 - FLIGHI §IMUIATOR 3.0 02 FI93 - LEISURE LARRY III 08 F27? › POPULOUSÉEGA) 02

;036 .CAPIWN QUEEN o] FIIA . FLIGH, SIMULATOR 410 02 FI94 - LOD RUNNER QI F27 - PINBALL WI ARD (OI .

r 37 PITAO TRUENO 01 FIIS › FACE OFF (HOCKEV) 02 n95 . LOMBARDY RALLY ( 2 F254 - POLICE QUEST II (06 I

38 ~ ELVANIA [02 FIIÓ ~ FINAL ASSAULT 01 F19ó - LEISURE SUIT LARRY (V/W) [13 ?75 - PACKET T CKET 01 ”í

F039 - (01 FII7 r FOOTBALI- AMERICANO OI FI97 - LINKS LV/W 05 F - PHARAOS TUMB 01

F040 › COLORADO IO? FI I B ' FRIEDSH FREDDYI FI98 - LEISUR SUI LARRY 02 F?77 PARIS DAKAR (0?

F04¡ - CHESS MASTER OI Flw › FERNANDO BASKET $0l Fico . Loco( our (or ;275 t Pit stop u (or

F04? - CYRUS CHESS 01 FI?0 - FOOTBALL SALAO 01 F200 [NR 2 Dó F?79 › POWER DRIFT !04

F043 - FACES 01 FI?I ~ F 121 FIRE PO\NER 0? F201 L MIRAL 0? F?80 - PORNO GRASP (V)88(0? HI'J

F044 - FACES TETRIS 03 F1?? - FALCON AT 03 F20? LAST OF DARKNESS 01 F?81 - 4 X 4 OF ROAD 01

F045 . CABAL 02 F1?3 - F'RE FORGET II 02 F203 LEMMINGS CRISTH 01 F28? PRO SOCCER 01

F046 - CAPONE 03 F1?4 - GATO 01 F204 - | VICE (03 F?B3 ROGER RABIT 2 É

F047 - COMMANDO (01 F1?5 - CRYZOR (CONTRA) 01 F?05 MISTERY MASTER 01 F284 v ROBOCOP ESPECIAL 01

F048 - CAPIT/DAMERICA 02 F12ó ~ GUERRILHA WAR ? F206 › III 01 F?BS - ROBOCOP 5 ~

F049 ~ COUNT DOW (WW) 08 F127 ~ GHOST BUSTERS II 04 F207 › MEAN IB 01 F?Bó ROBOCOP II O?

FOSO . CRIME WAVE oe F128 ~ GP CIRCUIT 0? F2OB › MAHUNT IN NEW YORK 05 F?B7 RASTAN SAGA 03

F051 - CINE PORNO II Oi FI - GUN BOAT 03 F - MICKEYMOUSE 02 F?BE ENEGADE 0?

F05? - CINE PORNO IIII 01 FI30 GREM LINS II OI F? 0 - MON ISLA 08 F?89 - ROBINN HOOD (VGA) 07

F053 - CAVERMAN HUGO LIMPCS 04 FI3I GROVER ADVENTURE 01 F?II - MANCHESTER FOOT 02 F?90 - RO FORD 07

F054 . CHESMASTER ?100(w) 02 F13? GRAVEYARDAG (02 F21? MARIO ANDRET'I'I 05 F291 - RAD WARRIORS o¡

” ~l F055 - CARDINAL OF KREMIIJNÉWÀ( 03 FI33 UNT ET 01 - MANIAC MA ION' 01 F29? - RA PAGE OI

” F056 - CARMEN SANDIEGO D LU EIV/w) F134 - GOODY 01 F?“ MICROSCOPY MISSION 01 F293 - ROA RUNNER 01

F057 . CASSINO 0] F135 ~ GAMES SUMMERS (04 F215 MIRAMAR FLIG T 4 n94 - SALINE SIMULATOR 01

F056 v CUBIC TIC TAC TOE 01 FISÓ - GOLF 01 F?Ió - MONKEY ISLAND II Oó 95 › SPACE QUE I 0?

F059 - CENTURION (03 FI37 - GRAN PRIX OI F?17 EN E (V O? 296 - SPACE QUEST Il 03

F060 - CONFRCTIN ROPE (01 FI38 - GOLDEN AXE 2 F218 - MEAN STRI Oó F297 - SPACE QUEST III 06

F061 - CARNOV (02 F139 v GOLD RUSH 05 F219 - MOEBIUS 02 F?98 - SITOPON 01

F06? - CHARLIE CHAPLIN OI FIÀO - GHO T GOBBLIN (01 F220 . MARIO BROSS EV' (0] F299 - SPACE RACER OI

F063 - CALL OF ARMS 01 F14] - (02 F22I - MICKEY MOUS ?3 03 F300 › SPY HUNTER 01 _

F064 - COMBAT COURSE 01 F14? ' HEROS QUEST IWI IO F??? - NIGHT MAGIC O? F301 - STRIT D 03 r ~ r

FOÓS v CRACK D 02 F143 - HARD DRIVING 01 F??3 - MOTOCROSS O? F30? STUNT DRIVE 04 r '

F066 - CIVILATION 02 F144 ~ HARD DRIVING II 01 F??4 › MEAN 18 GOLF CENARIO 01 F303 SUPER BIKE 01

F067 - CIBERNET RANGER 15 F145 - HALLEY DAVIDSON 02 F??5 - MICHEL FOOTBALL 01 304 - TEST DRIVE | 01

F068 « DRAW RIDER E I 3 F14ó v HOME ALONE ENGA 02 F??ó - MISSAO IMPOSSIVEL (03 F305 TEST DRIVE || 4

F069 - DRAGON'S I IêV/AVX) 13 F147 « A HORA DO PE DEL 02 F??7 - MAD MIX ÉOI THE CLE 02

F070 . DRAGON'S wa I (v 12 F148« HOSTAGES (01 me - MARBLE MAND st F 7 TENNIS (01

r071 . DRAGON'S LAIR "IN/VJ) 12 FW) - HEROES OF LANCE 0:?“150 - HIllSFAR (02 $229 - MONOPOLY (01 F308 ULTIMA 5 05

i $071 . DUCK mes 02 F15¡ - HALLEN GLOBBETROIFE S gil ;230 - M I TANK PLATOON (03 F309 - ULTIMA ó 07 .
F07? - DEATH TAKE O? F15? - HOLEIN ONE GOLF í 5 F23I - MOMBASE (E) 01 F310 - TEST DRIVE III 01 r "

F073 - DEC/ATHLON (01 F153 - HOYLES 03 F23? - MFGAMAN 01 F311 - THE SIMPSON II I 5 I ' *

F074- DREAM TEAM IWI(05) F154 - HEAVY METAL (OI F233 › MEN HUNTER SFRANCISCO r

mw“””EMM IIÊÊ'IEâÂR'á%I.ssoo 33 33'00“29'ARE076 - DEATH WORD (0] - -

FO77 - DOUBLE DRAGON | F157 - IKARI WARRIORS 01 F236 - MARCO POLICE

F07B - DOUBLE DRAGON II F158 -ILHA DIISNEY 01 › F237 - MAR-ADAM BUMPER E

.r _h _ à** _

I- AOOI - LABCOAT-Gerencicmento Iobborotorio AOIó - EQUATOR-motemótico ciencia financeiros A 1 A ¡VE N T¡ E ¡ ›
. l - - endonos c endcs

A002 - GERMAN TUTOR-Ensmo alemão A017 - DIET DISK-s e tões de dietas A832 _ CCÃ-[CULugolcebfãs mgonomeãño

A003 - PRIVATE BOOKEEPER-Contobílidode A018 - ADMINISTR DE ESCOLA ACADEMIAS A033 _ pc pAYROLL_¡ãh° pagamento com menu

A004 - MASTER FILE DISK-Iocolízo Ie arquivo A019 A FOLHA PAGAMENTO-mensal quinzenal A034 _ Mlcpo REG¡5TER_C°m°b¡“dade/(ciummenm _

A005 - ORACLE-ensino raro A020 - VUIMAGE- mlicos A035 - PRO FILE-agenda telefonica ~
A006 - DOS HELP~Ex.teIos dos comandos A021 - FORMAT M TER E COPY MASTER A036 _ Box_ cm cmçoo de ,emos r

A007 - PC PROFESSOR ensino Iingl basic A02? - GALAXI LITE- recido wordstar A037 _ MATçãx CALCULATOR_ (mouse esmñsh-m

A008 - CAT DISK- catolo odor de discos A023 - FORGE VER ON-utilitúrios e telas A033 _ ELECTRON.p°m engenhems e|eçronicos

A009 - CHART UNILIMI D-integiu grafico editor texto A024 - AUTO MENU-?gerenciamento disco rigido A039 _ EASY ¡NVENTOW conmle de estoque

A010 - TURBO FLOW-.fluxograma com simboIos A025 - COOPER GRA ICS I-coIetoneo de figuras A040 _ FONTED DISK_ mudo tamanho andem

, A011 - EDDY-edl arquwos e subdiretorios A026 - COOPER GRAPHICS 5-tipo print master A04¡ _ FUNNELS A emma matemonca 0"_¡090

, A012 - PC WHITE-processador de textos A027 - DRAFT CHOICE-desenho tipo CAD A042 . mATkix . mouse estatístico

A013 - DREAM - banco dados 32000 registros A028 - DRIVECHK A ALIGN-tesle p/drive A043 _ BANNER 5¡GN MAKER _ Dom crbcoo taxas

A014 - MICAL - dio nostico medico A029 › ELETRO- orçamento de proíetos

A015 - PC COLLAG -cric desenho no video A030 ~ DCOPY ENU MATIC-D/copios

FOX VOCE ESCOLHE OS MELHORES E CONTA

COM A EFICIENCIA E RAPIDEZ DA ENTREGA
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Programe em modo VGA

Conheça a estrutura básica das placas VGA e aprenda como

programa-las em linguagem de máquina

Renato Degiovani

 

Você já pensou em escrever programas usando e abusando dos

recursos gráficos da sua placa VGA? Ainda não? Ainda não com-

preendeu como ela funciona e como seu programa pode acessa-Ia?

Bem, para falar a verdade são poucos os programadores que par-

tiram para o corpo-a-corpo com a VGA e se deram bem. Não que

o assunto seja complexo e abissal, mas por falta de textos técnicos

mais claros sobre o mesmo. Você pode estar se perguntando

"mas, e os livros? Eles não são bons?".

Francamente, não dá para saber quantas árvores são necessá-

rias para se fazer um livro com 800 páginas, mas acredito que se

houvesse uma estatística nesse sentido, certamente os leitores se-

riam poupados de algumas besteiras.

Pode até ser ignorância, mas realmente não consigo imaginar

nenhum tema técnico que não possa ser explicado em meia dúzia

de páginas. Junte-se a isso alguns exemplos e digamos que 100

páginas é um número mais que razoável para tratar de qualquer

assunto. Dá até para reservar espaço para tabelas ASCII, conver-

são numérica hexadecimal para binário, agradecimentos do autor,

do tradutor, da prima do editor, etc.

Tudo bem, sair da livraria com um volume de 800 páginas em

baixo do braço tem lá seu charme. As pessoas podem nos olhar

com muita inveja, afinal ler um livro técnico desse tamanho não

é para qualquer um.

Mas, após uma leitura atenta e muita reflexão, qualquer usuário

mais ligado no assunto pode perceber que, de um modo geral os

livros técnicos atuais seguem numa mesma direção. Eles resultam

aparentemente da seguinte equação: os manuais técnicos, forne-

cidos pelos fabricantes, deviam estar muito confusos; os autores

dos livros, que se basearam nesses manuais, pouco ou quase nada

sabiam sobre o assunto de que tratam em seus livros e os tradu-

tores brasileiros conheciam menos ainda.

Só isso explica porque um livro de 800 páginas não consegue

elucidar coisas simples e nem mesmo fornecer um exemplo claro e

cristalino, que ajude o pobre coitado do programador.

Mas não vamos nos deter nesses pequenos detalhes. Proponho

aqui um breve passeio pela programação das placas VGAs, em

modo alta resolução e feita em Assembler. Para quem já dominava

a CGA, é o momento certo de colocar o time em campo.

A ARQUITETURA

As placas mais modernas possuem basicamente dois modos

de tratar a informação gráfica: em planos de bits e em modo' com-
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pactado. Neste pequeno artigo iremos tratar unicamente da estru-

tura em planos de bits.

Vamos partir da tela gráfica da CGA, de 640 x 200. Já sabemos

por outros artigos em Micro Sistemas, que uma tela neste modo é

composta por dois blocos distintos na memória: um contendo as

linhas pares de pixel e o outro as linhas ímpares. 0 primeiro bloco

inicia no endereço B800:0000 e o segundo bloco inicia no endereço

88002000.

O modo 640 x 200 com 16 cores, na VGA, possui uma estrutura

ligeiramente diferente. Ele inicia no endereço A000:0000 e não pos-

sui distinção entre as linhas pares e ímpares de pixel. Não possui,

mas pode possuir. No entanto, acredito que nenhum programador

queira trabalhar nesse modo complicado de dividir a tela em dois

blocos alternados. As rotinas escritas para um sistema linear e di-

reto são muito mais simples e eficientes.

Quando trabalhamos com apenas duas cores, a situação do pi-

xel deve ser uma de duas: ou setado ou ressetado. Assim, para

plotar um ponto na tela basta setar o seu pixel correspondente.

 

Modo Resolução Cores Endereço Placas

r 05h x 200 2 88000 CGA/EGA/VGA

' 04h 320 x 200 4 88000 CGA/EGA/VGA

0Dh 320 x 200 16 AOOOO EGA/VGA

13h . 320 x 200 256 AOOOO VGA

, 06h 640 x 200 2 88000 CGA/EGA/VGA

OEh 640 x 200 1 A0000 EGA/VGA

0Fh 640 x 350 2 AOOOO &GA/VGA

10h 640 x 350 16 A0000 EGA/VGA

11h 640 x 480 ' 2 AGOOO VGA '

12h 640 x 480 16 AOOOO VGA

   

Tabela dos modos gráficos

Com a presença de cores a coisa complica um pouco mais.

Deixa de existir o set/reset e passa existir apenas um conceito,

aparentemente vago, que nos informa apenas qual é a cor do pi-

xel. Quer dizer, no sistema de duas cores, limpar a tela significa

zerar todos os bits correspondentes. Em cores, limpar a tela signi-

fica tão somente pintar todos os pixels com uma determinada cor

e isto pode representar, dependendo da cor, que todos os bits

serão setados.

Vamos fazer uma pequena pausa. Na tabela acima você encon-

tra os principais modos gráficos das placas CGA, EGA e VGA. E



importante saber que tanto a EGA quanto a VGA complementam

sua antecessora: a CGA.

Você pode estar se perguntando o que acontece quando um

programa configura a CGA para operar em modo gráfico e o usuá-

rio tem uma placa VGA conectada ao seu micro. A resposta é sim-

ples: a VGA funciona como se fosse uma CGA. Literalmente idên-

tica? Não, um pouco mais rápida, mas no resto...

' Isto é ótimo para quem desenvolve os programas pois o progra-

mador não tem que testar sua criação em todos os tipos e mode-

los de placas existentes no mercado. Existem, é claro, modelos

especiais de placas que possuem não só resoluções diferentes,

como também métodos de acesso distintos. Mas isso é um outro

problema e, de um modo geral, as placas gráficas modernas irão

se comportar dentro da tabela apresentada aqui.

Precisamos considerar também que, se o nosso objetivo é criar

programas, devemos nos manter dentro dos limites mínimos e o

mais perto possível daquilo que é considerado como sendo padrão.

Dou um exemplo: a resolução 640 x 480 é obviamente melhor

que a resolução 640 x 350. Usando a primeira resolução, um pro-

grama fatalmente não rodaria numa placa EGA padrão. Isto pode

não significar nada se o número de placas EGA no mercado for in-

significante, mas essa informação não existe.

Então, a escolha por uma resolução para se trabalhar dependerá

muito do que se pretende fazer. Como regra genérica, não precisa-

mos chegar ao limite extremo. Vou explicar porque: os primeiros

contatos que fazemos com a parte gráfica da computação, no PC,\

ocorrem no modo 640 x 200 da CGA. O que é ruím com este

modo não é propriamente a falta de cores mas sim a forma retan-

gular do pixel. As linhas verticais de um desenho são muito mais

finas que as linhas horizontais e isto é um fator complicante na

hora de desenhar.

A resolução 640 x 480 torna a tela quase o contrário do que já

estávamos habituados a ver e também não podemos esquecer que

quanto mais resolução e quanto mais cores, mais memória será ne-

cessária para rodar um programa.

Podemos considerar que 640 x 350 é um meio termo aceitável

e que, de quebra, permite relevar a questão EGA/VGA. Isto não

impede que outras resoluções sejam o alvo preferido dos progra-

madores.

Neste artigo vou usar, como exemplo, o modo 640 x 200 p_or

dois motivos: em primeiro lugar os outros modos gráficos são de-

rivados deste, ou seja, a diferença é unicamente a quantidade

maior de linhas e em segundo lugar, nesta resolução será mais fá-

cil, para o pessoal que acompanha a série GRAPHOS lll, adaptar

as informações contidas aqui.

O PLANO DE BIT

Em primeiro lugar, para se programar em modo VGA, é preciso

compreender como a informação gráfica está arrumada na memó-

ria. Sabemos que uma linha de 640 pixels é formada por 80 bytes

consecutivos. Portanto, 200 linhas resultam em 16.000 bytes (ou

quase 16 Kbytes). Este é o modo 640 x 200 em 2 cores da CGA.

Pois bem, para colorir esta tela com 16 cores, as pessoas que

projetaram a EGA e a VGA fizeram o seguinte: chamaram esse blo-

cão de bytes de plano O de bit e acrescentaram mais 3 desses pla-

nos, perfazendo o total de 64 Kbytes (aproximadamente). É como

se fossem quatro fichas, uma em cima da outra e cada uma con-

tendo uma informação específica.

Com esse artifício, passou-se a dispor de 4 bits para representar

o estado de um pixel, um bit em cada plano. Não preciso nem di-

zer que com 4 bits temos 16 combinações diferentes. Agora, preste

muita atenção, daqui para frente o pixel não equivale mais a um

bit. Bit é bit e pixel é um conjunto de 4 bits. Veja na figura 1 como

são os planos de bits.

     

    

 

:mamae Bit ñ

  

Figura 7: Os planos de bits

Bem, agora só falta saber onde estão esses planos para que

possamos pintar o sete, ou o pixel. Calma, porque a partir daqui

a coisa vai complicar um pouco. Na verdade, esses quatro planos

não estão na memória principal do micro. Eles estão na memória

que vem junto com a placa. Lá dentro, bem longe do nosso al-

cance.

Calma novamente. Não pare de ler agora, afinal não faria

nenhum sentido criar um sistema inacessível ao programador, não

é mesmo? O que acontece de fato é que as placas gráficas pos-

s'uem seus próprios processadores. São eles os responsáveis pelas

operações primárias de geração da imagem e controle da memória

de vídeo.

A forma de interagir com esse processadoré através de códigos

de configuração. Depois de configurada, podemos realizar uma

operação de escrita/leitura, na memória de vídeo, fazendo-a na

memória principal do micro. Essa mágica é detectada pelo proces-

sador da placa que então desvia o dado para a sua memória. Al-

gumas vezes, o dado que escrevemos ou lemos nem sequer tem

importância, mas tão somente a operação em sí. lsto vai ficar mais

claro lá na frente.

Para definir a cor de um pixel (por exemplo na coordenada 0,0)

temos que alterar os quatro planos de bit de modo que eles pas-

sem a expressar a configuraçãoda cor desejada. Veja abaixo a ta-

bela de cores:

0000 - 0 preto 1000 - 8 cinza escuro

0001 - 1 azul 1001 - 9 azul claro

0010 - 2 verde 1010 - A verde claro

0011 - 3 cian 1011 - B Cian claro

0100 - 4 vermelho

0101 - 5 magenta

0110 - 6 marrom

0111 - 7 branco

1100 - C vermelho claro

1101 - D magenta claro

1110 - E amarelo

1111 - F branco intenso

Note que o plano 3 (o quarto bit) praticamente define a inten-

sidade da cor. Lembre-se que cinza escuro é o mesmo que preto

claro. Os outros 3 planos definem cada uma das 3 cores primárias

(no sistema subtrativo), que são azul, verde e vermelho. A

Para pintar então o pixel 0,0 de marrom, precisamos colocar 0

no bit correspondente, no plano de bit 0, colocar 1 no bit do plano

de bit 1, colocar 1 no bit do plano de bit 2 e colocar 0 no bit do

plano de bit 3.

Acontece que todos os 4 planos de bit iniciam no endereço

A000:0000 (pausa para um café).

CONFIGURANDO A PLACA

Parece bastante óbvio que se os quatro planos estão no mesmo

endereço, para acessar cada um deles devemos organizar de forma

sequencial a operação. Pois bem, vamos a ela.



Os endereços de l/O 3C4h e 3C5h são usados para comandar o

processador da placa de vídeo na execução de uma série de ope-

rações. Veja na tabela abaixo a lista completa dessas operações.

Índice/Operação

0 Reset

1 Modo do clock

2 Mapa de mascaramento

3 Mapa de caracteres

4 Modo da memória

Desta lista a única que nos interessa é a operação 2 - Mapa de

mascaramento. As outras podem ficar ao relento.

Para programar a placa, devemos fazer uma operação casada

nos dois endereços mencionados acima, ou seja, o primeiro ende-

reco recebe o índice, ou código da operação e o segundo recebe o

dado que se deseja manipular. Em termos práticos, isto que se tra-

duz da seguinte forma:

mov dx,0304h

mov a1,2

out dx,a1

inc dx

mov elf???

out dx,al

Fácil, não é mesmo? Resta saber agora o que fazer exatamente

e para isso precisamos analisar a operação 2.

Para selecionar um determinado plano de bit precisamos avisar

ao processador da placa qual deles desejamos acessar. Para isso,

existe um registrador interno da placa que deverá receber um valor

apropriado, através dessa operação índice 2. 0 valor apropriado é

montado nos primeiros 4 bits de um byte. O bit 0 corresponde ao

plano de bit O, o bit 1 ao plano de bit 1 e assim por diante. O es-

tado do pixel indica o estado do plano de bit: 1 para habilitado e 0

para desabilitado. A

Quer dizer, para gravar um valor no plano de bit O, basta enviar

o valor 1 pela operação indice 2. Após isso, a placa estará pronta

para executar a operação desejada, ou seja, todas as gravações en-

dereçadas para a memória, a partir do endereço A000:OOO serão

desviadas para a memória de vídeo correspondente.

Vamos então ver como ficaria a sequência de instruções para

pintar o primeiro pixel com a cor marrom:

mov ax,OA000h ;Segmento do video

mov es,ax

mov d1,0 :Coordenada 0.0

mov dx,03C4h ;Endereço do controle da placa

mov al,2 ;Índice 2

out dx,al

inc dx

mov al,1 :Habilite o plano O

out dx,al

dee dx

mov [es:di],0 ;Primeiro bit da cor

mov. al.2 :Índice 2

out dx,a1

inc dx

mov al,2 ;Habilite o plano 1

out dx,a1

dec dx

mov [68:01],255 ;Segundo bit da cor

mov al,2 ;Índice 2

out dx,al
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inc dx

mov al,2 ;Habilite o plano 2

out dx,a1

dee dx

mov [es:di],255 ;Tbmeim bit da cor

mov a1,2 ;Índicez

out dx,a1

inc dx

mov al,2 ;Habilite o plano 3

out dx,al

dec dx

mov [es:di],0 ;Quarto bit da cor

Isto pode ser encurtado para:

mov dx,0304h ;Endereço do controle da placa

mov a1,2 ;Índice 2

out dx,al

inc dx

mov a1,1001b ;Habilite os planos O e 5

out dx,a1

dec dx

mov [es:di],0 :Primeiro e quarto bit da cor

mov al,2 ;Índice 2

out dxal

inc dx

mov al,0110b ;Habilite os planos 1 e 2

out dx,al

dec dx

mov [es:di],255 ;Segundo e terceiro bit da cor

Se você acha que isso dará certo está equivocado. Com esses

exemplos você conseguirá pintar não apenas um mas todos os 8

pixels do primeiro byte da memória de vídeo. Para pintar somente

o primeiro bit é necessário antes avisar a placa que do byte que

mandaremos para o endereço A000:OOO só deve ser considerado o

primeiro bit. Isso significa mascarar os outros bits.

Na tabela abaixo você tem um outro grupo de instruções

importantes. Elas estão relacionadas com o endereço de l/O 3CEh

e 3Cth

Índice/Operação

0 Set/Reset

1 Set/Reset habilitado

2 Comparação de cores

3 Rotação de dados

4 Mapa de leitura

5 Modo

6 Variados

7 Indiferença pela cor

8 Mascaramento de bit

Já dá para concluir que, através da operação índice 8 pode-

mos informar à placa quais os bits que efetivamente deverão ser

alterados. Para isso devemos aorescentar à nossa rotina as ins-

truções:

mov dx,OSCEh ;Endereço do comando

mov a1,8 ;Índice 8

out dx,al

inc dx

mov 511,128 ;Apenas o bit mais a esquerda

out dx,al



Agora sim, somente o pixel 0,0 será pintado de marrom e os

outros ficarão exatamente como estavam.

Já dáApara perceber que a programação da VGA é realmente

simples, porém trabalhosa. De fato, este é o preço que se tem

que

pagar para trabalhar com mais informações, tal como as cores

(confesse, você já está com saudades do preto e branco da

CGA, ^

não é mesmo?).

FACILITANDO AS COISAS

E claro que ninguém, gozando plenamente de juizo, iria projetar

um sistema que complicasse demais a vida dos programadores. A

tendência das coisas é no sentido da evolução, de facilitar o traba-

lho de programação. Nesse sentido, a placa VGA possui uma série

de recursos planejados de forma a automatizar certas operações.

Até agora não vimos nem IO por cento do potencial da placa.

Estudar o processamento em VGA exige um pouco mais do

que as páginas desse artigo, mas vamos ver um recurso que, em

termos de programação, responde por quase 90 por cento das so-

luções. Veja só: .

Existe um modo de escrita no qual os quatro planos de bit po-

dem ser gravados com informações distintas numa única operação.

Este modo é chamado de modo múltiplo e está relacionado com

os indices O e l da tabela vista anteriormente.

Para trabalhar com esse sistema, é necessário usar o indice O

(Set/Reset) para avisar ao processador qual é o dado que será es-

crito nos quatro planos. Por exemplo a cor marrom do primeiro

pixel.

Pelo índice 1 indicamos quais planos de bits estarão habilitados A

para essa operação automática, de modo idêntico à seleção do

plano de bit no exemplo anterior. Aqui também vale a função do

mascaramento do bit, senão teremos novamente o traço marrom e

não apenas o pixel.

Então, Iá vai:

mov dx,05CEh ;Endereço do comando

mov al.0 ;Índice O - Set/Reset

out dx.a1

inc dx

mov al.0].10b ;Cor marrom - padrao de bits

out dx,al

d e c dx

mov al,1 ;Índice l - Habilite os planos

out dx;al

in c dx

mov al , 15 ;Todos os quatro planos

o ut dx,a1

de c dx

mov 3.1.8 ;Índice 8

out dxal

in c dx

mov :11,128 ;Apenas o bit mais a esquerda

o ut dxal

mov [es : di] J? ;Executa a operação

Aqui não importa o que você envia para o endereço AOOO:000

pois esse valor não terá qualquer influência na operação. O proces-

sador da placa irá obter os valores a serem gravados na memória

diretamente dos registradores anteriormente configurados e os re-

produzirá nos planos de bit e nos bits habilitados.

Toda essa mágica pode parecer muito estranha para quem não

está acostumado com a manipulação direta de periféricos. Mas não

fique assustado se o assunto está lhe parecendo sobrenatural. É

assim mesmo.

PALAVRAS FINAIS

Bem, chegar até este ponto nos coloca diante de um universo

extremamente rico em experiências de programação. Não dá para

mostrar nessas poucas páginas o que se tem nas mãos, mas esta-

remos aqui em outras ocasiões. Provavelmente em forma de seção

(você decide...l.

Para _o pessoal do GRAPHOS Ill fica registrada uma pequena

dica: lembrem-se que o buffer de trabalho contém 4 telas 640 x 200

em modo CGA e portando pode receber os quatro planos de bits

integralmente.

Estamos preparando dois discos especiais: um com as adapta-

ções do GRAPHOS Il para operar em modo VGA, da parte 1 a parte

5, e outro disco do Micro Bug, contendo rotinas e experiências de-

dicadas exclusivamente ao padrão VGA.

Se você está interessado, fique ligado...
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ADQUIRA SEUS PROGRAMAS PELO REEMBOLSO POSTAL (SEDEX A COBRAR)

MSX AMA

  

Você faz o pedido por telefone ou carta e só pagará ao recerbê-lo no correio

  

JOGOS E APLICATIVOS Pl MSX

> 1, 2. MEGARAM, E MEMORY MAPPER

t> SEMPRE OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

t> TEMOS MAIS DE 2.000 TÍTULOS

> PROMOÇÃO - 10 jogos 2 grátls

b SOLICITECATALOGO GRATIS

Espeelthue o seu micro

PROMOÇÕES - Pc

PC JOGOS E APL GRAvA ÃO OOM DISCO

lNCLUSO...Cr$ 5.500,00 (por lsoo)

CADA 10jogos ou apl. ganhe 1 grátis d dlsoo

CADA 50 jogos ou apl. ganhe 10 grátis com dlsoo

PARA COMPRAS ACIMA DE Cr$12o.000.00 -

Pagamento em 2 vezes: metadeno nto outra me-

tade para 30 dlas.

 

MleMSX

JOGOS E APLICATIVOS

t> TEMOS MAIS DE 2000TITULOS

> Acada 10jogos ou apllcatlvos 1 GRÁTIS

D ATENDEMOS TODO O BRASIL

t> SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS

Especlñque o seu micro
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BRASIL

CATALOGO GRATIS
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MICRO  
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AMIGA PC/XT/AT

ADQUIRA SEUS PROGRAMAS PELO REEMBOLSO POSTAL (SEDEX A COBRAR)

Você faz o pedido por telefone ou carta e só pagará ao reoerbé-IO no correio

CATALOGO DE APLICATIVOS DE DOMÍNIO PÚBLICO ?IPC XTIAT

TOTALMENTE GARANIIDO CONTRA VIRUS - ENTREGA EM 3 DIAS

CADA APLICATIVO GRAVAÇAO CIDISCO INCLUSO I= CRS 5.500,00 (por disco)
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O setup e os straps do AT

Conheça todos os segredos da inicialização do AT e aprenda como

configurar seu micro

Laércio Vasconcelos

 

Os usuários do PC AT frequentemente

têm problemas com o SETUP, também co-

nhecido como CONFIGURAÇÃO DE HARD-

WARE D0 AT. É uma operação feita toda

vez que um AT é montado e na maioria das

vezes em que é instalada uma nova placa de

expansão. Em alguns casos, um problema

qualquer causa a perda dos dados do SEF-

UP. Nesse caso o usuário deve refazê-Io. O

grande problema é que os diversos ATs en-

contrados no mercado póssuem muitas di-

ferenças nos seus programas de SETUP. Es-

se artigo traz explicações sobre SETUP que

podem ser aplicadas para qualquer tipo de

AT.

CHAVES DE CONFIGURAÇÃO

DO PC xr (DIP SWITCH)

A placa de CPU do XT possui um con-

junto de 8 chaves chamado de "chaves de

configuração" (configuration DIP

SWITCHES). Através dessas chaves pode

ser configurado o seguinte:

. Habilitação do processador aritmética 8087

. Definição do _tamanho da memória

. Definição do tipo de placa de vídeo

. Definição do número de drives de disquete

No caso do AT, também é necessária a

realização de uma configuração. Entretanto,

ao invés do uso de chaves, os dados relati-

vos à configuração ficam armazenados em

uma memória especial chamada de "ram de

configuração". Muitos fabricantes a chamam

também de "SETUP RAM“ ou "CMOS

RAM“. Essa memória fica permanentemente

alimentada por uma bateria que mantém os

dados de configuração mesmo com o com-

putador desligado. Como uma memória RAM

em condições normais perde seus dados

quando é desligada, a bateria é neces-
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sária para que os dados de configuração não

sejam perdidos. Essa bateria pode ser ou

não recarregável. Os dados de configuração

podem ser definidos pelo usuário através de

um programa conhecido como “SETUP“.

Normalmente esse programa não fica em

disco, e sim em uma memória ROM, fazen-

do parte do BIOS do sistema. Ao ser exe-

cutado, o SETUP coloca no vídeo toda a

configuração do sistema e permite que o

usuário, através do teclado, altere o que for

preciso. É um sistema muito parecido com a

programação degravadores devideocassete

modernos. -

O SETUP nada mais é que um programa

gravado em ROM que altera os dados gra-

vados na RAM CMOS (alimentada por ba-

teria). Na placa de CPU, além daquela me-

mória de 1M, 2M, 4M bytes, etc, existem

mais duas memórias importantes: uma ROM

e uma RAM. Essa ROM contém:

a) O ROM BIOS

b) Um programa chamado SETUP

c) DIAGNOSTICO

A memória RAM na verdade é um

CHIP CMOS, alimentado por bateria, que

contém:

a) Relógio permanente

b) 64 bytes de RAM

O ROM BIOS é um programa reSponsá-

vel por fazer todo o acesso ao hardware. É

o ROM BIOS que controla o teclado, os dri-

ves, a impressora, etc. O SETUP é um pro-

grama que lê a configuração armazenada

nos 64 bytes da RAM CMOS e a coloca na

tela para que o usuário a modifique.

DIAGNÓSTICO é um outro programa,

também gravado em ROM, que faz diversos

testes na memória, nos drives, no vídeo,

etc. Nem todas as placas possuem o DIAG-

NÓSTICO na ROM.

O CHIP CMOS alimentado por uma ba-

teria possui um relógio permanente. Fica o

tempo todo contando horas, minutos, se-

gundos, dias, meses e anos, mesmo com o

computador desligado, graças à presença da

bateria. Os 64 bytes (normalmente são 64)

de RAM armazenam o que chamamos de

CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE DO SIS-

TEMA. Seus dados são lidos pelo BIOS pa-

ra que o mesmo saiba com que hardware

está lidando. O programa SETUP Iê os da-

dos dessa RAM, coloca na tela, aceita alte-

rações feitas pelo usuário, via teclado, e

guarda esses dados novamente na RAM

COMS.

O que chamamos "fazer o SETUP" de

um AT é executar o programa SETUP,

que fica gravado na ROM, para indicar ao

IBM AT qual é a sua configuração de pla-

cas e de hardware em geral. O SETUP de-

ve ser executado quando o AT é montado

ou quando é instalada uma nova placa de

vídeo, um novo drive, um novo Winches-

ter, etc.

É aconselhável que o usuário que já pus-

, sui um AT funcionando execute o programa

SETUP para anotar os valores armazenados.

Em caso de uma situação catastrófica, como

mau contato na bateria que alimenta a me-

mória COMS, os dados são perdidos e o

usuário precisa fornecê-Ios novamante.

Os SETUPS dos diversos computadores

são diferentes entre si. Alguns tópicos são

comuns, como aqueles que dizem respeito

a placas de vídeo, drives e winchesters. Ou-

tros são diferentes de uma placa para outra.

A seguir discutiremos tópicos encontrados

na maioria dos SETUPS. O usuário não pre-

cisa conhecer bem todos os tópicos descri-

tos aqui mas precisa conhecer bem todos os

tópicos existentes no SETUP do seu com-

putador. Nesse artigo abordaremos tópicos

encontrados nos SETUPS de dezenas de pla-

cas.



COMO ATIVAR O SETUP

O programa SETUP fica gravado em uma

memória ROM, fazendo parte do BIOS da

placa de CPU do AT. Quando o computador

é ligado, logo após o teste de memória, é

colocada na tela uma mensagem com o se-

guinte aspecto:

Press i DEL ] to run SETUP

Basta que o usuário acione a tecla "DEL“

para que, após alguns segundos, o programa

SETUP seja ativado. Em alguns computado-

res, ao invés de “DEL" deve ser acionada

uma outra tecla, como por exemplo: Esc,

Ctrl Esc, barra de espaço, etc.

A tecla ou a sequência de teclas a

ser acionada varia muito de um sistema

para outro. O manual da placa de CPU in-

dica qual é o comando a ser dado pelo

teclado durante o BOOT para que o pro-

grama “SETUP“ seja executado, caso es-

sa informação não apareça na tela durante

o BOOT.

Existe uma outra forma de realizar o SE-

TUP, que é através de um software produ-

zido pela IBM conhecido como “AT ADVAN-

CED DIAGNOSTICS“. Ê um programa que

realiza diversas operações, principalmente a

checagem do funcionamento correto do sis-

tema.

Além disso, este programa também rea-

liza o SETUP, que consiste basicamente em

ler o conteúdo da RAM de configuração,

apresentar no vídeo, aceitar modificações

feitas pelo usuário e gravar novamente os

dados na RAM de configuração. Existem ou-

tros programas que realizam operação simi-

Iar, como o NORTON UTILITIES.

Infelizmente esses programas não fazem

o SETUP completo, já áque existem tantas

diferenças entre os diversos sistemas.

A figura 1 apresenta o aspecto de uma

tela de SETUP. 0 programa que realiza o

SETUP é desenvolvido pelo próprio fabri-

cante do BIOS. Na verdade o BIOS e o SE-

TUP ficam gravados em uma mesma ROM,

localizada na placa de CPU. Entre os diver-

sos fabricantes deBlOS (e SETUP) podem

ser citados:

AMI QUADTEL DTK

AWARD PHOENIX

Neste SETUP é mostrada uma tela se-

melhante à figura 1. Pelas teclas de seta pa-

ra cima, seta para baixo, seta à esquerda e

seta à direita o usuário pode posicionar o

cursor sobre o campo que deseja alterar. As

teclas PgUp (Page UP) e PgDn (Page

DOWN) são usadas para modificar os dados

da tela.

Figura 1

1) DATE l TIME

Posiciona-se o cursor sobre a data a

atualiza-se a mesma com as teclas PgUp e

PgDn. O mesmo é feito em relação à hora.

2) DRIVE “ "

Posiciona-se o cursor sobre o campo re-

lativo ao drive “A“ e através das teclas PgUp

e PgDn seleciona-se entre as opções de dri-

ves suportados pelo BIOS (360k, 1.2M, 720k

e 1.44M).

3) DRIVE "B'

Mesmo procedimento do drive “A'. Existe

também a opção “not installed" para siste-

mas com apenas um ou nenhum drive.

4) HARD DISK 1

Este item é um pouco complicado. A

complicação se deve ao fato de existirem

dois tipos de placas controladoras de WIN-

CHESTER:

1) Placas que usam o BIOS da placa de sis-

tema para acessar o WINCHESTER.

2) Placas autosuficientes, ou seja, possuem

um BIOS próprio e não usam o BIOS da

placa de sistema.

As placas do primeiro tipo necessitam

que sejam informadas no SETUP as carac-

terísticas do WINCHESTER em uso. Essas

características são:

CyIn : número de cilindros

Head : número de cabeças

Wpcom : cilindro de précompensação

Lzone : área de parqueamento das cabeças

Sec : número de setores

Size : capacidade em mega bytes

Essas características são encontradas no

manual do vvinchester. Os BIOS mais anti-

gos só podiam controlar 10 ou 20 tipos dife-

rentes de WINCHESTER. Frequentemente

surgia o problema da instalação de um tipo

de WINCHESTER não suportado pelo BIOS.

Nesse caso deveria ser feita uma aproxima-

ção "para menos“, tomando o tipo mais

próximo e obviamente perdendo espaço no

WINCHESTER. Com o passar do tempo,

novos tipos de WINCHESTER foram acres-

centados ao BIOS.

Atualmente usa-se o tipo "USER DE-

FINED". O próprio usuário especifica as

caracteristicas do seu WINCHESTER. Des-

ta forma, qualquer WINCHESTER pode

ser acoplado ao sistema. O manual do

WINCHESTER sempre contém os dados

necessários para sua instalação a nivel de

SETUP.

As placas controladoras do segundo tipo

operam de uma forma completamente dife-

rente. São autosuficientes, não necessitando

das rotinas deacesso a WINCHESTER loca-

lizadas no BIOS da placa de CPU. Possuem

uma ROM chamada de “Extensão do

BIOS“. Nessa ROM está todo o software ne-

cessário ao acesso do WINCH ESTER. Essas

placas controladoras “dispensam" a ajuda do

BIOS da placa de CPU para controlar o

WINCHESTER. A forma que utilizam para

“dispensar“ essa ajuda é simplesmente in-

dicar na tela do SETUP que não existe

WINCHESTER instalado. Com as teclas

PgUp e PgDn selecionase para o HARD

DISK 1 e HARD DISK 2 a opção "NOT

INSTALLED“.

Isto não significa que o sistema não pos-

sui WINCHESTER, apenas indica ao BIOS

da placa de CPU para "não se intrometer"

pois a placa controladora de WINCHESTER

fará todo o trabalho.

Deve ser consultado o manual da contro-

ladora de WINCHESTER para verificar em

qual das duas categorias a mesma se en-

quadra.

               

CMOS SETUP (C) COPWiQhT 1965-1989, american Negatrends, Inc

Date (nn/data/year-l: Hed l'lar 15 1969 Base nenory size: 640k

Tine thour/Hin/secl: 14:37:25 Ext. nenory size:31?2k

Floppy drive n: : 1.2 HB, 5 1/4" time-rio Processor: YES

FIOPPY drive B: : 1.44 PB. 3 1/2"

Cyln Head lchon Llone Sec Size

Hard disk C:type 47=U5ER TYPE 1224 16 1224 1224 36 33MB

I'lan disk DHYPe 40 820 6 B2 820 17 42118

Primary display: vce l EGn

Keyboard: Installed Sun l'lon Tue Hed Thu FPi 53.1

Video Bios shadow Enabled 26 2? 28 1 2 3 4

Scratch RR" option: 2

Bain BIOS shadow: Enabled 5 6 7 8 19 11

12 13 14 15 16 17 1B

FIXED type - 01. . .46

USER defined type = 47 19 20 21 22 23 24 25

For type 47 Enter : Gym,

Head, moon, Lzone, Sec 26 2? 26 29 30 31

(W000 i5 0 ?OP KL,

65535 for Ml 2 3 4 5 6 7 6
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NEUROCOMPUTAÇAO - A TECNOLOGIA BASEADA EM REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Redes Neurais e' uma tecnologia eme nte no campo da Inteligência Artificial que simula mecanismos de

aprendizagem e funcionamento do cére ro humano.

OOORDE AÇAO: SIA-SMI INTELIGENCIA ARTIFICIAL

    

 

INFORMAHCA NA MEDICINA

Este Seminário visa apresentar aos profissionais da área da saúde, mecanismos de aperfeiçoamento nas

atividades desenvolvidas a partir do uso da informática.

OOORDENAÇAO: KERNEL INFORMÁTICA

 

RIGHTSIZING

Este seminário tem por objetivo apresentar mecanismos para dimensionamento e definição de software e

hardware nara tender as necess' ades de ooessamento de inform ~o da sua emçresa.

COORDE AÇ O: OONSIST CONSULTOR A, SISTEMAS E REPRES NTAÇOES L DA

 

WINDOWS

Neste Seminário sobre Windows e suas soluções a Microsoft estará apresentando a versão 3.1 , \Mndows

N.T, novos la mentos e tendências de de multimidia e Pen \Mndows

COORDENAÇ O: MICROSOFT INFORM TICA LTDA.

 

ADMINISTRACAO EFICIENTE NA PEQUENA E MEDIA EMPRESA

Neste Seminário serão apresentados mecanismos de organização administrativa , a utilização da informática,

ale'm de rspedivas e tendências fulu as de administração de pequena e média empresa.

COORD NAÇAO: SIX/TIL - INFORM TICA LTDA.

 

MUL11MIDIA: ESTADO DA ARTE E IMPLEMENTAÇAO

O Seminário tem comoobjetivos a demonstr 'o de umavisão integrada aoestágio de desenvolvimento desta

tecnologia no Brasil, O Estado da Arte nos paises desenvolvidos e os aspectos envolvidos na criação de uma

aplicaâao em multimidia.

000 DENAÇAO: AXION TECNOLOGIA

OPEN SYSTEMS: TECNOLOGIA E APLICAÇÕES PARA UNIX

Este Seminário de Unix tem como objetivos a identificação da importância e o papel dos sistemas abertos,

interfaces gráficas, tendências do mercado, ale'm de mecanismos de integração com ambiente DOS e

Windows. _

OOORDENAÇAO: SCO-THE SANTA CRUZ OPERATION INC.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: SISTEMAS BASEADOS EM CONHECIMENTOS

Neste Seminário serão apresentados os conceitos básicos de inteligência artificial, sistemas baseados em

regras, técnicas de aquisição de conhecimento, seleção de aplicações, estratégias empresariais e os cenários

do mercado mundial. c

OOORDENAÇAO: SPECTRUM ENGENHARIA LTDA.

PUBLISHING: A INDÚSTRIA DA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA

Neste Seminário serão abordados os aspedos específicos do uso do Desktop Publish¡ em cada um dos

principais ramos da aplicação, metodologia necessária ao sucesso da inplantaçãc, te ências mundiais e

3063005 dis íveis.

RDEN ÇAO: MULTISOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA.

REDES

Neste Seminário serão abordados redes locais e de larga distância, integração e gerência de redes e o futuro

neste mento. Ale'm de e riências de sucesso de grandes usuários.

COORD NAÇAO: DIGITAL QUIPMENT DO BRASIL

 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE INFORMÁ'RCA

Este seminário tem por objetivo mostrar aos participantes oriundos da área de Recursos Humanos e de

Imomatica os conceitos e mecanismo apropriados para o planejamento e treinamento empresarial em

l orma rca. _
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us oeIIIIIIequs "ao ocorrer nos quatro alas ao evento sempre na parte de manna, com auraçao

integral de 12 horas divididos numa carga diária de 3 horas. Foram escolhIdos de _acordo com as

principais areas de interesse dos congressistas e a conjuntura do atual setor de Informatica. As

Palestras Nacionais e Internacionais com dura "O de 1 hora e 30 minutos cada, ocorrerao nos quatro

dias na parte da tarde e acompanhadas de Painéis, Workshops e Eventos EspeCIaIs.
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REDES/CONECTIVIDADE _ _ ,

Na área de Redes e ConedNida'de a preocupação foi a apresentaçao de soluçoes disponweis ao mercado

brasileiro, metodologias e caminhos futuros no uso e int ração de Redes e Computadores, além da

alternativa de viabilização de conectividade após a abertura mercado.

AUTOMAÇÃO

Com relação a Automação, foram selecionadas palestras nas áreas industrial, bancária, comercial e .

administrativa. Serão apresentados temas relativos a plataformas de hardware e software utilizados,

ferramentas, tecnologias disponivsis e casos práticos.

GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO

Neste assuntoforam relacionadas as palestras relativas a identificação detendências mundiais, metodologias

de trabalho, mecanismos de fomento, legislação de informática, tecnologias emergentes e processos de

gerenciamento de tecnologia e profissionais de informática.

I

TECNOLOGIA APLICADA A0 DESENVOLVIMENTO

As palestras relacionadas neste assunto estão identificadas com as tecnologias aplicadas ao

desenvolvimento de Software. Foram agrupados temas relativos a metodologias, ferramentas, linguagens,

produtos e apresentação de casos práticos.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL/SISTEMAS ESPECIALISTAS

As palestras relativas aos Sistemas Especialistas e Inteligência Artificial têm como objetivo,

relacionar metolologias utilizadas, tecnologias disponíveis, ferramentas em uso, soluções e

casos praticos.

UNIX/SISTEMAS ABERTOS

Com relação aos Sistemas Abertos foram selecionadas palestras que indicarão tendências futuras,

alternativas tecnológicas disponiveis, metologias aplicadas e soluções Identificadas.

WINDOWS

O crescimento e a_difusão aceleradado Windows acompanhada da realização do Salão 'ALLWINDOWS'

na Fenasoft, serao completados com palestras ue vão avaliar tendencias, comparar tecnologias,

apresentar soluçoes, novas versões e lançamentos produtos relacionados.
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OBS: Na conversão do XT em AT, caso o

Winchester do XT seja mantido no AT, deve

ser indicado no SETUP como "NOT INSTAL-

LED", já que a placa controladora de win-

chester do XT é autosuficiente.

5) HARD DISK 2

Idem em relação ao HARD DISK 1.

6) PRIMARY DISPLAY

Posicione-se o cursor sobre o referido

campo e seleciona-se (PgUp/PgDn) o tipo

de placa de vídeo utilizada no sistema. As

Opções são:

MONOCHROME: para placas MDA ou HER-

CULES

CGA 40 colunas

CGA 80 colunas

EGA ou VGA (e SUPER VGA)

Mesmo que um sistema possua duas pla-

cas de video diferentes (o que é possível na

arquitetura do PC), deve ser indicado pelo

SETUP qual é o display primário, ou seja, o

display "default".

7) KEYBOARD

Em certos casos é possíivel a existência

de um "AT" sem teclado. E o caso dos ser-

vidores de disco em redes de computadores.

Ê composto de um AT com memória, uma

placa de rede, um WINCHESTER de alta ca-

pacidade e uma unidade de fita para back-

up. Nesse caso o teclado pode ser dispen-

sado. Coloca-se então o teclado como “NOT

INSTALLED". Isso não significa que o AT re-

jeitará o teclado, caso o mesmo seja usado.

"INSTALLED" significa que o teclado é con-

siderado obrigatório, e o AT reclamará se o

mesmo não estiver conectado. "NOT INS-

TALLED" significa apenas que o teclado é

opcional e o AT não reclamará se não hou-

ver teclado e funcionará normalmente se

houver

8) VIDEO BIOS SHADOW

Quando existe memória adicional, acima

de 640k em um AT, uma excelente aplicação

é utiliza-Ia para uma área de "SHADOW

RAM". As ROMS presentes no sistema

(ROM BIOS e diversas extensões de BIOS

existentes em placas como a EGA, VGA ou

interface de WINCHESTER) são memórias

de acesso mais lento que as RAMS por dois

motivos:

. As ROMS possuem um tempo de acesso

maior que as RAMS

. As ROMS são acessadas em grupos de 8

bits, enquanto as RAMS são organizadas

em grupos de 16 ou 32 bits.

A "SHADOW RAM" é uma área da

RAM onde é feita uma cópia do conteúdo
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da ROM. Posteriormente a ROM é desabili-

tada e a RAM assume seu lugar; Esse me-

canismo, quando habilitado no SETUP, é re-

alizado automaticamente pelo BIOS em to-

das as operações de BOOT. O resultado é

que o sistema ficará um pouco mais rápido

(em média 10%).

Algumas placas permitem ao usuário ati-

var o uso da "SHADOW RAM" na área do

ROM BIOS da placa EGA, VGA ou SUPER

VGA. Outras permitem ativar a "SHADOW

RAM" na área do ROM BIOS da placa de

sistema. Outras permitem ativar seletiva-

mente qualquer banco de 16k na área reser-

vada para as ROMS. Nesse caso a habili-

tação do uso da "SHADOW RAM" é um

pouco mais difícil para o usuário pois é pre-

ciso saber exatamente quais são essas áreas.

Existem programas, como o "Norton Sl"

que informam entre outras coisas, as ROMS

encontradas no sistema, uma informação

muito útil para a ativação seletiva de áreas

de "SHADOW RAM“. Algumas placas não

possuem essa flexibilidade, ou seja, ativam

a “SHADOW RAM" em toda a área reser-

vada para ROMS, mesmo que essas não

existam.

A opção "VIDEO BIOS SHADOW“,

quando existente no SETUP, pode ser ati-

vada caso a placa de vídeo instalada no sis-

tema seja a EGA, VGA ou SVGA. As placas

CGA, MDA e HERCULES não possuem

ROM com Extensão de BIOS.

9) SCRATCH RAM OPTION

Específica uma área de "rascunho" em

memória para o BIOS. Quando essa escolha

é dada ao usuário, são duas as opções:

1) Usar uma área de 256 bytes no início da

memória, correspondendo a uma parte do

vetor de interrupções que normalmente não

é usada.

2) Reduzir a memória BASE de 640k para

639k e usar esse 1K para área de dados do

BIOS.

Em geral qualquer uma das duas opções

é aceitável e não influencia em nada o fun-

cionamento do sistema. Quando o usuário

pode escolher, a opção "2“ é melhor, pois

caso algum software passe a utilizar aquela

porção do vetor de áinterrupções que nor-

malmente fica sem uso, não haverá conflito

com a área de dados do BIOS.

10) MAIN BIOS SHADOW

O BIOSda placa de sistema, localizado

em uma ROM (lenta) pode ser copiado para

uma área de RAM (rápida) chamada de

“SHADOW RAM". Desta forma, quando o

BIOS estiver sendo executado (o que ocorre

com razoável frequência), seu acesso será

acelerado. Normalmente obtem-se em ganho

de velocidade no sistema da ordem de 5 a

10%, dependendo da aplicação.

11) BASE MEMORY SIZE

Aqui é indicada a quantidade de memó-

ria usada pelo sistema operacional e pelos

programas do usuário. Normalmente é usada

a opção 640k. Os ATs não permitem opções

com 704k ou 736k, como ocorre em muitos

tipos de XT.

12) EXTENDED MEMORY SIZE

Aqui é selecionada a quantidade de me-

mória estendida do sistema (não confundir

com memória expandida). Os dois tipos de

memória são diferentes. Algumas placas

possuem apenas a memória estendida

(extended memory).

Outras placas permitem que a memória

adicional acima de 640k seja utilizada como

estendida ou expandida (EXPANDED ou

EMS). No exemplo citado, é usada apenas

a do tipo estendida. Quando um computa-

dor possui 1 M byte, a memória pode ser di-

vidida da seguinte forma:

640k = “base memory“

384k = “extended memory"

13) NUMERIC PROCESSOR

Indica-se aqui se o processador aritmé-

tico 80287 (ou 80387) está ou não instalado

no sistema. A maioria dos ATs não necessita

dessa informação do usuário, pois reconhece

automaticamente durante o BOOT a presen-

ça do Coprocessador.

14) FAST PAGE MODE

Em certas placas pode ser usado o “page

mode“ ou “page interleave". Êuma técnica

de hardware que consiste em usar uma me-

mória com maior número de bits que a CPU.

Por exemplo, o 80286 e o 80386$X ne-

cessitam de 16 bits de dados. No FAST

PAGE MODE para esses sistemas, a memó-

ria passa a funcionar com 32 bits, contri-

buindo para aumentar a velocidade. Entre-

tanto, as placas que usam o FAST PAGE

MODE só podem habilitá-Io em certas con-

figurações. Por exemplo, em algumas placas

é necessário que todos os BANCOS DE

MEMÓRIA estejam preenchidos, pois a me-

mória deve funcionar com 32 bits.

O usuário deve consultar o manual para

verificar em quais configurações de memó-

ria o FAST PAGE MODE pode ser habilitado.

Em caso de dúvida, pode ficar DESABILI-

TADO.

15) ADAPTOR, VIDEO, SYSTEM ROM

SHADOW

São opções mais sofisticadas dos tópicos

VIDEO BIOS SHADOW e MAIN BIOS

SHADOW. A rea de memória compreendida

entre C0000 (768k) e FFFFF (1024k) foi reser-



vada pela IBM para as ROMS da placa de

CPU e das placas de expansão. Nesse tipo

de SETUP, ao invés do usuário especificar

se quer usar SHADOW RAM para a ROM

da placa de video EGA/VGA/SVGA e para

o ROM BIOS, especifica os blocos de me-

mória onde a SHADOW RAM será ativada.

A área reservada para as ROMS fica dividida

em 12 pequenos blocos de 16k. Em cada um

desses 12 blocos a SHADOW RAM pode

ser ativada individualmente. E mais flexível

que o método anterior que habilitava apenas

VIDEO BIOS SHADOW/ MAIN BIOS SHA-

DOW. _

A desvantagem é que o usuário precisa

saber exatamente quais são as ROMS exis-

tentes nas suas placas de expansão e qual é

o tamanho de cada uma delas. Esses 12 blo-

cos de memória são apresentados no SET-

UP da seguinte forma:

C0000: Normalmente ocupado pelo BIOS da

placa EGA, VGA ou SUPER VGA

C4000: Idem v

08000: Normalmente ocupado pelo BIOS da

placa de INTERFACE DE WINCHES-

TER (quando existe).

CCOOO: Ocupado por outras ROMS, caso

existam

DOOOO: Idem

D4000: Idem

08000: Idem

DCOOO: Idem

E0000: Idem

E4000: Idem

E8000: Idem

ECOOO: Idem

F0000: Normalmente ocupado pelo BIOS da

placa de CPU

F4000: Idem

F8000: Idem

FCOOO: Idem

Existem alguns programas utilitários que

auxiliam o usuário nessa tarefa, indicando

onde estão as ROMS e quais são os seus

tamanhos. Aconselha-se inicialmente deixar

toda a SHADOW RAM desabilitada, ou ha-

bilitar apenas nas áreas da ROM DE VÍDEO

e do ROM BIOS,_e procurar, através dos

manuais das placas de expansão ou dos re-

feridos utilitários, descobrir onde estão as ou-

tras ROMS para habilitar a SHADOW RAM

posteriormente.

OBS: Não deve ser usada SHADOW RAM

para ROMS de placas de interface de win-

chester de XT, adaptadas em AT. Normal-

mente o acesso fica tão rápido que o win-

chester não funciona.

16) TYPEMATIC RATE PROGRAMMING

Chamamos de TYPEMATIC uma caracte-

rística que o teclado tem de repetir sucessi-

vamente uma tecla quando é pressionada

durante um certo tempo. Em alguns ATs

pode ser programado o tempo após o qual

começam as repetições (TYPEMATIC DE-

LAY) e o número de repetições por segundo

(TYPEMATIC RATE).

Para que essa programação seja feita, es-

sa opção, caso exista, deve estar habilitada

(ENABLED).

17) TYPEMATIC DELAY

É o tempo que uma tecla deve permane-

cer apertada para que comecem as repe-

tições. Normalmente esse tempo é indicado

em milésimos de segundo. Por exemplo, se

for deixado em 500, significa que as repe-

tições começarão se uma tecla for apertada

por meio segundo.

18) TYPEMATIC RATE CHARACTERS

PER SECOND

Representa a velocidade de repetição de

caracrteres caso uma tecla seja apertada por

umtempo maior que o TYPEMATIC DELAY,

descrito acima. Normalmente pode ser pro-

gramada entre 10 caracteres por segundo e

60 caracteres por segundo. O usuário ávido

por ver logo seu computador funcionando

pode deixar toda essa programação desabi-

litada (DISABLED), ou seja, são usados va-

lores DEFAULT. Depois que o sistema esti-

ver funcionando esses refinamentos podem

ser colocados de acordo com o gosto do

usuário.

19) ABOVE 1MB MEMORY TEST

Em computadores com uma quantidade

de memória muito grande, o teste inicial de

memória pode ficar um pouco demorado.

Caso o usuário deseje que esse teste seja

suprimido, basta colocar essa opção como

DISABLED. O teste de memória feito no

BOOT será então realizado apenas nos pri-

meiros 1024k. Entretanto, se não for muito

incômodo esperar alguns segundos a mais

em favor da segurança do sistema, acon-

selha-se deixar _essa opçãocomo ENABLED.

Dessa forma, se um dia alguma memória

apresentar problemas, o usuário será logo

avisado. Mais vale perder alguns. segundos

antes de iniciar o trabalho que perder todo

um trabalho de horas por um erro na me-

mória.

20) MEMORY TEST TICK SOUND

Esse tópico é o cúmulo da redundância.

Quando a memória é testada durante o

BOOT é feito um pequeno barulho (tec tec

tec tec) pelo alto falante. Caso esse barulho

seja incômodo basta colocar essa opção

como DISABLED.

21) MEMORY PARITY ERROR CHECK

O PC trabalha com uma memória orga-

nizada em células de 9 bits, sendo 8 bits de

dados, acessados normalmente pelo micro-

processador, e 1 bit adicional chamado de

BIT DE PARIDADE, que serve para a Checa-

gem de erros na memória. Para que a pari-

dade seja utilizada, é necessário ativar sua

geração (nas operações de escrita) e checa-

gem (nas operações de leitura). Em muitos

sistemas, essa ativação é feita através do

SETUP. Basta colocar a opção MEMORY

PARITY ERROR CHECKem ENABLED. Ca-

so a placa de CPU não esteja com os chips

de paridade instalados (no caso dos módu-

Ios SIMM e SIPP a paridade está sempre

presente, mas no caso dos chips DIP, um

dos chips é o responsável pela paridade e

pode não estar presente) a checagem deve

ficar desabilitada. Em alguns sistemas, a

checagem da paridade é definida por

STRAPS, e não pelo SETUP. Em outros sis-

temas não existe selecionamento algum para

a paridade, pois consideram-na obrigatória.

22) HIT [DEL] MESSAGE DISPLAY

A grande maioria dos SETUPS dos ATs

modernos é feita pela AMI (American Me-

gatrends, Inc.). Nesses ATs normalmente é

mostrada na tela durante o processo de

BOOT uma mensagem similar a

HIT [DEL] T0 RUN SETUP

Em alguns casos o usuário pode especi-

ficar paraque essa mensagem não seja

mostrada, através dessa opção do SETUP.

23) HARD DISK TYPE 47 RAM AREA

Essa opção é inteiramente análoga à

opção SCRATCH RAM OPTION, já discutida

anteriormente. São apresentadas duas

opções: 0:300 e DOS 1KB. É aconselhável

escolher a opção DOS 1KB para evitar pos-

síveis conflitos com softwares que também

utilizem a área 0:300.

24) WAIT FOR [F1] IF ANY ERROR

Toda vez que é executado um POWER

ON ou um RESET, todo o hardware do sis-

tema é checado. Se tudo ocorrer bem, o PC

emite um sinal de "BEEP" no alto falante.

Se algo sai errado é emitido um sinal dife-

rente, como um "BEEP" mais demorado

que o normal, ou dois "BEEPS".

Normalmente o sistema pede ao usuário

que pressione a tecla F1 para continuar. Em

alguns sistemas o usuário pode escolher que

prossiga ignorando o erro ou que seja exe-

cutado o SETUP. A segunda escolha é mais

aconselhável e para que seja adotada basta

colocar essa opção como ENABLED.

25) SYSTEM BOOT UP NUM LOCK

Existe uma tecla chamada NUM LOCK

em todos os teclados de PC. Exixte também

um conjunto de teclas, que fica na parte di-

reita do teclado, chamado de TECLADO

NUMÉRICO.
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Nesse teclado numérico todas as teclas

possuem dupla função. Por exemplo, a tecla

"4" também possui a função HOME. A ca-

da vez que a tecla NUM LOCK é apretada o

teclado numérico alterna suasfunções entre

gerar os números ou gerar controles espe-

ciais como HOME, PGUP, INS, DEL, etc.

Caso seja colocada no SETUP a opção

SYSTEM BOOT UP NUM LOCK como ENA-

BLED, o teclado começará seu funciona-

mento com o bloco numérico ativado para

gerar os números e o LED "NUM LOCK"

estará aceso.

26) WEITEK PROCESSOR

Algumas placas de CPU 3860X e 486 po-

dem operar com dois tipos de coprocessa-

dores aritméticos: o normal, da INTEL e os

modelos da WEITEK (3167 e 4167), que são

mais rápidos. Nesse caso, para instalar um

coprocessador WEITEK deve-se colocá-Io no

seu soquete e habilita-Io através dessa op-

ção do SETUP.

27) FLOPPY DRIVE SEEK AT BOOT

Quando é executado o BOOT em um PC

todo o hardware é checado. Nessa Checa-

gem normalmente é realizada nos drives

uma operação chamada de BUSCA DA TRI-

LHA ZERO (SEEK TRACK O). Em alguns

SETUPS essa operação de SEEK pode ser

desabilitada, fazendo com que o processo

de BOOT fique um pouco mais rápido.

28) SYSTEM BOOT UP SEQUENCE

Normalmente durante o BOOT o PC ten-

ta carregar o DOS a partir do disquete pre-

sente no drive “ Caso não exista nenhum

disquete no drive "A", o BOOT é tentado a

partir do winchester. Em alguns ATs é per-

mitido alterar essa sequência. São forneci-

das duas opções ao usuário:

A: C: e C: A:

Se for selecionada a segunda opção o

BOOT é executado diretamente do winches-

ter, sem tentar o drive Ficará então im-

possivel realizar o BOOT a partir do drive

“ ", a menos que o sistema esteja sem win-

chester ou corn o Winchester apresentando

erro. Para que o BOOT possa ser realizado a

partir do drive "A" deve ser refeito o SETUP,

colocando a opção A: C:.

29) CACHE MEMORY

Nos ATs 386DX e 486 a partir de 25 MHz

é utilizada uma memória especial ultra rápida

chamada de memória CACHE. Seu objetivo

é compatibilizar a alta velocidade do micro-

processador com a velocidade relativamente

lenta das memórias dinâmicas. Normalmente

é encontrada nessas placas de CPU uma

quantidade de memória CACHE que varia

entre 32k e 256k. Para que essa memória
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passe a operar alguns sistemas necessitam

que a mesma seja ativada através do SETUR

30) PASSWORD CHECK OPTION

Alguns sistemas possuem implantado no

seu BIOS um sistema de checagem de se-

nhas. Através do uso de senhas, as seguin-

tes operações podem ficar protegidas:

a) SETUP: só altera o SETUP quem sabe a

senha

b) BOOT: só carrega o DOS quem sabe a

senha

c) SETUP Et BOOT: quem não sabe a senha

não pode nem alterar o SETUP e nem car-

regar o DOS na memória.

Essas placas de CPU são fornecidas com

a senha desabilitada. Caso o usuário a ha-

bilite precisará fornecer qual é a senha, ou

seja, uma espécie de cadastramento. Uma

vez habilitada e cadastrada, o acesso ao

BOOT e/ou ao SETUP serão condicionados

ao fornecimento dessa senha. Até para alte-

rar a senha é perguntada a senha antiga. Ca-

so o usuário esqueça a senha, normalmente

existe um sistema de desabilitação da mes-

ma através de um STRAP. Em alguns casos

a senha só pode ser desabilitada com o des-

ligamento da bateria que mantém os dados

do SETUP. Nesse caso o usuário deve rea-

lizar novamente todo o SETUP.

31) WAIT STATES

O uso de WAIT STATES é uma técnica

para possibilitar o uso de memórias mais

lentas que o indicado pelo fabricante. Cada

CPU necessita de memórias com um deter-

minado tempo de acesso. Quando o tempo

de acesso das memórias está adequado à

velocidade da CPU, dizemos que o sistema

opera com ZERO WAIT STATE, ou seja, em

sua plena velocidade. Poralguma razão pode

ser necessário usar uma memória mais lenta

que o indicado pelo fabricante. Um exemplo

seria no caso de uma conversão de AT 286

em 386 onde o usuário pretende provisoria-

mente usar no 386 as antigas memórias do

286, que são mais lentas que o indicado.

Para que essas memórias mais lentas fun-

cionem é necessário usar 1 ou 2 wait states.

Algumas vezes o uso de wait states não é

ativado pelo SETUP, e sim, por STRAPS.

32) 384KB MEMORY RELOCATION

Já foi explicado anteriormente o uso da

SHADOW RAM. Quando um sistema pos-

sui uma quantidade razoável de memória,

como 2M bytes, é interessante abrir mão de

um pouco da memória estendida para usá-la

como SHADOW RAM, fazendo com que o

funcionamento do BIOS e da placa de vídeo

VGA/SVGA_ seja acelerado. Algumas vezes a

utilização deSSa memória é mais importante

como estendida que como SHADOW RAM.

E o caso de sistemas com apenas 1M de

RAM.

É preferível deixar a SHADOW RAM de-

sativada para ter 640k de memória conven-

cional e 384k de memória estendida. Em al-

guns sistemas basta desativar a SHADOW

RAM e a memória que seria usada para este

fim é automaticamente transformada em

memória estendida. Em outros sistemas a

simples desabilitação da SHADOW RAM

não é suficiente para que a memória volte a

ser usada como estendida. Esses sistemas

possuem no SETUP uma opção 384KB ME-

MORY RELOCATION que deve ser habilitada

para que a memória reservada para uso co-

mo SHADOW RAM volte a fazer parte da

memória estendida.

33) DRAM READ WAIT STATES

Em alguns sistemas o uso de WAIT STA-

TES na memória é ativado para operações

de leitura e de escrita de forma indepen-

dente. Isso é devido ao fato desses sistemas

operarem com 0 WAIT STATE nas leituras e

1 WAIT STATE nas escritas em memória, já

que a operação de escrita é eletronicamente

um pouco mais demorada. Nesse caso o fa-

bricante especifica o número de WAIT STA-

TES necessários na leitura e na escrita para

cada velocidade de memória.

34) DRAM WRITE WAIT STATES

Mesma explicação contida no ítem

DRAM READ WAIT SATATES.

35) CACHE WRITE WAIT STATES

Essa opção é similar a DRAM WRITE

WAIT STATES, discutida anteriormente. De-

ve ser seguida a orientação dada no manual

da placa de CPU. Caso essa orientação não

seja fornecida, o usuário pode selecionar 1

WAIT STATE e o sistema funcionará normal-

mente.

36) NON CACHEABLE BLOCK BASE

A memória CACHE faz com que o siste-

ma fique mais rápido. Entretanto algumas

placas de expansão podem apresentar pro-

blemas de funcionamento caso existam nas

mesmas ROMS que executam operações de

I/O, como por exemplo, controle de win-

chester. Significa queo software presente na

ROM não foi projetado para funcionar com

memória CACHE, o que o faz ficar muito

acelerado. O tempo de execução das ins-

truções é um fator muito importante nas

operações de l/O e a alta velocidade pode

causar anomalias. Caso sejam observados

problemas, essa opção permite que a área

de memória ocupada pela ROM da placa

problemática funcione sem CACHE, O que

normaliza a velocidade de execução do seu

software e normalmente acaba com as ano-

malias. Para desativar a CACHE em uma

área de memória é necessário especificar o
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seu endereço inicial e o seu tamanho.

Essas informações são encontradas no

manual da placa de interface em questão.

37) NON CACHEABLE BLOCK SIZE

Específica o tamanho de uma rea de me-

mória que funcionará sem CACHE. Ver dis-

cussão no ítem 36.

38) CACHEABLE RAM ADDRESS

RANGE

Indica a rea de memória RAM sobre a

qual a memória CACHE deverácperar. Nor-

malmente seleciona-se nesta opção um va-

lor igual à quantidade de memória RAM ins-

talada no sistema, ou seja, a CACHE atuará

sobre toda a memória.

39) VIDEO BIOS AREA CACHEABLE

Normalmente as placas de vídeo de alta

resolução são projetadas para operar em alta

velocidade. Entretanto, algumas anomalias

podem ocorrer, como troca de cores, perda

ou troca de caracteres ou outros problemas,

caso a placa de vídeo não suporte a alta ve-

locidade de uma CPU 386DX ou 486 acima

de 25 MHz. Nesse caso essa opção permite

que a área da ROM da placa de vídeo

VGA/SVGA utilize ou não a memória CA-

CHE. Se não utilizar, as anomalias no vídeo

deverão desaparecer. Se continuarem apre-

sentando problemas, deve-se desativar tam-

bém a SHADOW RAM para a área de ví-

deo. Deve ser lembrado que a SHADOW

RAM e a memória CACHE contribuem para

aumentar a velocidade da placa de video da

alta resolução, da seguinte forma:

SEM SHADOW RAM E SEM CACHE ..................... ..LENTA

COM SHADOW RAM E SEM CACHE ..................... ..MEDIA

SEM SHADOW RAM E COM CACHE ..................... ..MÉDIA

COM SHADOW RAM E COM CACHE ................... ..RÁPIDA

Ou seja, deve-se deixar a placa de video,

caso funcione, usando a SHADOW RAM e

a MEMÓRIA CACHE para conseguir a me-

lhor performence possível.

40) COPROCESSOR WAIT

Normalmente um AT pode utilizar proces-

sadores aritméticos c'om CLOCK diferente do

utilizado pela CPU. Existe sempre um ou

mais STRAPS para indicar o CLOCK do co-

processador utilizado. Em alguns sistemas,

além de indicar o CLOCK deve ser indicado

também esse ítem no SETUP, caso seja uti-

lizado um coprocessador com CLOCK infe-

rior ao utilizado pela CPU. Não é possivel

especificar uma regra que indique se é ou

não necessário ativar o COPROCESSOR

WAIT. Aconselha-se deixar inicialmente

como ENABLED e posteriormente realizar

testes para verificar se o mesmo pode ope-

rar Com COPROCESSOR WAITdesabilitado.

Para fazer esse teste, desabilita-se essa op-
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ção no SETUP e executam-se softwares de

diagnósticos para checagem do funciona-

mento do coprocessador. Esses softwares

testarão todas as funções do coprocessador

aritmético. Devem ser executados durante

pelo menos uma hora. Se não for apresen-

tado nenhum erro, essa opção pode ser dei-

xada como DISABLED. Não é absoluta-

mente necessário que o usuário tenha esse

trabalho, pois com essa opção habilitada o

sistema seguramente sempre funciona e a

perda de velocidade é muito pequena em re-

lação ao uso da mesma como desabilitada.

41) HARD DISK BOOT SECTOR VIRUS

PROTECTION

Essa é uma caracteristica muito interes-

sante de alguns sistemas. A contaminação

de um Winchester por diversos tipos de vírus

é realizada através da alteração do SETOR

DE BOOT, que é O responsável pela carga

do DOS. Nesses sistemas o BIOS faz uma

checagem em todas as operações de escrita

no winchester. Caso um programa requisite

a escrita no SETOR DE BOOT, será colocada

na tela uma mensagem indicando ao usuá-

rio que tal escrita foi solicitada e pergun-

tando se a mesma deve ser permitida. O

usuário responde Y ou N.

Programas que realizam escritas no setor

de BOOT são poucos: FORMAT, FDISK,

NORTON CALIBRATE, ou outros programas

que alteram o INTERLEAVE do WINCHES-

TER, COMPRESS, ou outros programas que

realizam desfragmentação no winchester.

Se for detectada uma tentativa de escrita

no SETOR DE BOOT em um caso diferente

dos indicados acima, o usuário deverá res-

ponder "N", resetar o sistema e tomar os

devidos cuidados contra a ameaça do vírus.

Se um SETUP possui essa Opção, não há

nenhuma razão para que o usuário não a ha-

bilite.

42) BUS CLOCK

Apesar de uma placa de CPU poder fun-

cionar com CLOCKS elevados, as placas de

expansão quase sempre são projetadas para

Operar a apenas 10 MHz. Algumas funcio-

nam em um máximo de 8 MHz. Nesses ATs

o SETUP pergunta qual é o CLOCK que de-

ve ser usado no barramento, ou seja, nos

SLOTS. O valor recomendável é 10 MHz. Es-

se valor não é especificado em MHz, e sim

como uma fração do CLOCK do micropro-

cessador. São apresentadas opções como

CLOCK/2, CLOCK/3, CLOCK/4, CLOCK/5,

etc. Basta selecionar uma opção tal que o

resultado seja próximo a 10 MHz. Por exem-

plo, em um sistema de 40 MHz é indicado

CLOCK/4. Se forem observados erros como

DRIVE NOT READY, PRINTER NOT READY,

perda de caracteres no vídeo ou na impres-

sora, erros de acesso a disquete ou a win-

chester, deve ser tentado um valor menor

como 8 MHz. Em alguns sistemas essa opção

não é definida pelo SETUP, e sim por

STRAPS.

Algumas vezes as opções mostradas são

CLK2/4, CLK2/5, etc. A única diferença é

que CLK2 vale o dobro do clock do micro-

processador. Em um sistema 3868X de 25

MHz, o valor de CLK2 é 50 MHz e a progra-

mação correta é CLK2/5.

43) COPROCESSOR CLOCK MODE

Quando esse tópico está presente em um

SETUP são apresentadas duas opções:

SÍNCRONO e ASSÍNCRONO. O modo

ASSÍNCRONO funciona em qualquer caso,

apesar de ser um pouco mais lento. O modo

SINCRONO deve ser usado quando o micro-

processador e o coprocessador aritmético

funcionam com CLOCKS iguais.

44) EMS FUNCTION

Quando dizemos que um AT possui uma

certa quantidade de memória, como 2M by-

tes (2048k), essa memória é dividida em

duas áreas: 640k bytes, chamados de me-

mória BÁSICA, BASE ou CONVENCIONAL,

e o restante (2048640=l408k nesse caso)

que é a MEMÓRIA ESTENDIDA. Muitos

programas funcionam apenas na memória

CONVENCIONAL. Outros usam a MEMÓ-

RIA ESTENDIDA. Outros necessitam de um

terceiro tipo de memória, que é a MEMORIA

EXPANDIDA ou LIM EMS (Lotus Intel Mi-

crosoft Expanded Memory Specification).

A MEMÓRIA EXPANDIDA é obtida por

urna transformação na MEMORIA ESTEN-

DIDA. Executa-se um programa

(normalmente através do CONFIGSYS) cha-

mado de GERENCIADOR DE MEMÓRIA

EXPANDIDA. Esse programa transforma

urna parte da memória ESTENDIDA em EX-

PANDIDA. Alguns sistemas (principalmente

286) requerem a habilitação da memória EX-

PANDIDA no SETUP para que o gerencia-

dor de memória expandida possa ser usado.

Nesse caso, para usar a MEMÓRIA EXPAN-

DIDA são necessárias duas providências:

a) ativar a EMS FUNCTION (ENABLED)

b) ativar o GERENCIADOR DE MEMÓRIA

EXPANDIDA, no CONFIG.SYS

45) EXPANDED MEMORY SIZE

Em alguns SEI'UPS, o uso da MEMÓRIA

EXPANDIDA é habilitado de uma forma um

pouco diferente da descrita no ítem anterior.

Ao invés de simplesmente habilitá-Ia, é ne-

cessário indicar qual é a quantidade de

MEMÓRIA ESTENDIDA que será transfor-

mada em EXPANDIDA. Aconselha-se a prin-

cipio usar a metade da MEMÓRIA ESTEN-

DIDA. Posteriormente, de acordo com as

necessidades de MEMÓRIA ESTENDIDA e

EXPANDIDA dos diversos softwares do

usuário, pode ser feita uma distribuição me-
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Ihor. Em SETUPS com essa característica,

para desabilitar a MEMÓRIA EXPANDIDA

basta especificar seu tamanho como 0 k.

. 46) TURBO SWITCH OPERATION

Indica-se nesse ítem como o usuário de-

seja utilizar a chave de controle do modo

TURBO. Normalmente são apresentadas as

seguintes opções:

a) TURBO: o sistema fica em TURBO o

tempo todo;

b) NORMAL: o sistema fica com o CLOCK

mais baixo o tempo todo;

c) SWITCH: o CLOCK passa a ser contro-

lado pela Chave TURBO localizada no painel

do gabinete

O mais comum é deixar na 3a opção.

Uma vez feito o SETUP, os novos dados

devem ser salvos na RAM de configuração.

Em geral é indicado na tela o comando para

salvar esses dados. Por exemplo, acionando-

-se a tecla F10. Em outros casos tecla-se

ESC e o SETUP perguntará se o usuário de-

seja gravar os dados na memória CMOS.

Responde-se "Y" e o SETUP está finalizado.

STRAPS DA PLACA DE SISTEMA

Normalmente as placas de CPU tipo XT

são de instalação muito simples. Basicamen-

te só precisam que as chaves de configura-

ção sejam posicionadas corretamente. O

mesmo não ocorre com as placas de AT. Es-

sas placas possuem vários STRAPS que de-

vem ser convenientemente instalados pelo

usuário. QUASE sempre a configuração

vinda de fábrica é a correta para a maioria

das aplicações. Entretanto muitas vezes o

usuário fica com problemas sem entender o

significado daquilo que está sendo estrape-

ado.

Procuraremos a seguir mostrar os tipos

de estrapeamento mais comuns nas diversas

placas de AT. Possivelmente uma placa de

CPU AT genérica pode apresentar apenas al-

guns desses STRAPS. Outras podem até

mesmo possuir STRAPS não indicados aqui.

O manual da placa de CPU é sempre a prin-

cipal fonte de informação. As informações

presentes aqui servem para explicar com

maiores detalhes o que dizem esses ma-

nuais.

***|MPORTANTE***

Antes de alterar qualquer STRAP, o corn-

putador deve ser DESLIGADO. A sequência

de operações para alteração de um ou mais

STRAPS é a seguinte:

1) Desligar o computador.

2) Alterar os STRAPS necessários.

3) Ligar o computador e testar o resultado.
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1) DISABLEIENABLE PARITY CHECK

Quando a paridade está sendo utilizada,

ou seja, quando os CHIPS de memória que

armazenam a paridade estão presentes na

placa, a checagem de paridade pode ser ha-

bilitada. Quando os CHIPS de memória que

armazenam a paridade não estão presentes

na placa, a checagem de paridade deve ser

obrigatoriamente desabilitada.

2) COLOR DISPLAY

É verdade que o pelo SETUP pode ser

indicado o tipo de placa de vídeo instalada

no sistema (MDA, CGA, EGA, VGA, etc.).

Mas para que o SETUP possa ser executa-

do, o sistema precisa de no mínimo uma

"pista" sobre o tipo de vídeo. As placas

EGA e VGA são compatíveis com a CGA.

Ao serem enviados caracteres para uma

placa CGA, as placas EGA e VGA os acei-

tarão normalmente. Mas a placa MDA (mo-

noChrome) é inteiramente incompatível a ni-

vel de software com a CGA. Faz-se neces-

sário que seja informado ao SETUP, através

desse STRAP, se a placaé MDA ou não. Es-

se STRAP, na posição "MONO" indica que

está instalada no sistema uma placa MDA

ou HERCULES. Na posição "COLOR" indica

que está instalada no sistema uma placa

CGA, EGA, VGA ou SUPER VGA.

3) ROM WAIT STATES

Existe uma grande diferença de veloci-

dade entre os diversos tipos de memória.

Normalmente as memórias do tipo “ROM“,

utilizadas pelo BIOS da placa de sistema ne-

cessitam de "WAIT STATES" para que fun-

cionem corretamente. De modo muito sim-

plificado, pode-se dizer que o WAIT STATE

é uma forma de “avisar" um microprocessa-

dor rápido que está sendo usada uma me-

mória lenta. Uma memória opera com "0

WAIT STATE" quando consegue acompa-

nhar a velocidade do microprocessador. .Já

uma memória um pouco mais lenta pode

necessitar de um WAIT STATE. Uma me-

mória ainda mais lenta pode necessitar de 2

ou 3 WAIT STATES.

Normalmente os STRAPS relativos ao

número de WAIT STATES utilizados pelas

ROMS já são corretamente configurados na

fábrica. Caso o sistema não esteja funcio-

nando, deve ser colocado o número máximo

possível de WAIT STATES, que pode ser 2

ou 3, dependendo da placa.

4) RAM WRITE WAIT STATES

Alguns sistemas necessitam que as me-

mórias RAM utilizem 1 WAIT STATE nas_

operações de escrita. Isso ocorre porque a

operação de escrita é um pouco mais lenta

que a operação de leitura. Normalmente

este STRAP é corretamente posicionado na

fábrica. Em caso de dúvida coloca-se no nú-

mero máximo e depois tanta-se diminui-Io.

5) ENABLE INTERNAL BATTERY

Deve ser ativado quando existe uma ba-

teria na placa de sistema, utilizada para ali-

mentar a RAM de configuração. Em algumas

placas é permitido o acoplamento de pilhas

externas. No caso do uso dessas pilhas, a

bateria interna deve ser desabilitada.

Quando um AT perde sua configuração

ao ser desligado e ligado após alguns se-

gundos, significa que a bateria está desabi-

Iitada.

6) ENABLE BA'ITERY RECHARGE

Uma bateria pode ser recarregável ou

não. As baterias do tipo recarregável (nor-

malmente em forma de cilindro, do tipo ní-

quel cádmio) devem receber corrente da

fonte de alimentação quando o computador

estiver em funcionamento. As baterias do

tipo não recarregável (normalmente de lítio

e em forma de moeda) não devem receber

corrente da fonte. Esse STRAP, quando exis-

tente, deve ser posicionado de acordo com

a bateria em uso.

7) ROM SIZE

Algumas placas podem utilizar um BIOS

de 16k, de 32k ou de 64k. Essas placas pos-

suem STRAPS para indicação do tamanho

do BIOS utilizado. Uma forma fácil de iden-

tificar o tamanho do BIOS é verificar o nú-

mero da memória utilizada pelo ROM BIOS:

27128 = 16k 27256 = 32k 27512 = 64k

8) RAM READ WAIT STATES

No caso do uso de memórias RAM mais

lentas pode ser necessário o uso de WAIT

STATES. O manual de qualquer placa de

CPU indica qual a velocidade necessária às

memórias para operação com 0 WAIT STA-

TE, com 1 e com 2 WAIT STATES. Normal-

mente esta opção já é configurada correta-

mente na fábrica. Em caso de dúvida pode

ser colocado o número máximo e depois

tenta-se diminui-Io.

9) RAM TYPE

Normalmente as CPUs são projetadas

para operar com um único tipo de memória.

Por exemplo, suponha que uma placa possa

usar memórias do tipo 41256 (256k x 1).

Não é permitido o uso de memórias de

outros tipos, como a 44256 (256k x 4). En-

tretanto algumas placas de projeto mais

recente admitem o funcionamento com ti-

pos diferentes, bastando para tal instalar as

memórias e indicar ao hardware o seu tipo,

através de STRAPS. Deve ser consultado o

manual da placa de CPU para verificação dos

tipos permitidos e do correto estrapeamento.

10) COPROCESS CLOCK FREQUENCY

O processador aritmética 80287 foi proje-



tado para operar com uma frequência pró-

pria, independente da frequência do 80286

(ao contrário do que ocorre com o 8087,

que trabalha obrigatoriamente na mesma fre-

quência do 8088 ou 8086). Algumas placas

de CPU AT permitem que seja selecionada

por STRAPS a frequência de operação do

80287 (ou 80387). Existem diversos tipos de

80287 e de 80387:

. 802873 : 5 MHz 803878X16 : 16 MHz

. 802876 : 6 MHz 80387SX20 : 20 MHz

.802878 :8 MHz 80387DX25 :25 MHz

. 8028710 : 10 MHz 80387DX33 :33 MHz

. 8028712 : 12 MHz

. 8028716 : 16 MHz

. 8028720 : 20 MHz

Para adquirir um coprocessador, antes de

mais nada deve ser verificado no manual da

placa de CPU quais são os valores de fre-

quência nas quais o mesmo pode operar.

Pode ser então adquirido o coprocessa-

dor, do mais lento ao mais rápido para a pla-

ca em questão, dependendo da velocidade

necessária e do custo.

11) IIO WAIT STATES

Os dispositivos de l/O são sempre mais

lentos que os dispositivos de memória. Nor-

malmente os ATs utilizam WAIT STATES nas

operações I/O. Os diversos sistemas operam

com um número de WAIT STATES entre 2

e 6. Em caso de dúvida pode ser selecio-

nado o número máximo e depois tentar

diminui-Io.

12) ENABLE SHADOW RAM

Muitas placas de CPU possuem 1 M byte

de memória sendo 640k usados pelo DOS e

programas do usuário (também chamada de

"Base Memory") e sobram 384k. Essa me-

mória adicional pode ser utilizada como ex-

pandida ou estendida. Muitas vezes pode

também ser utilizada como "SHADOW

RAM". Como a RAM é mais rápida que a

ROM, nessas placas os 384k de RAM que

sobram recebem uma Cópia do conteúdo

das diversas ROMs do sistema (BIOS, ROM

da interface de WINCHESTER, ROM da

placa de vídeo EGA ou VGA, etc.).

Dessa forma o sistema fica ligeiramen-

te mais rápido devido à substituição de

ROM por RAM. Esse STRAP indica se os

384k que sobram serão utilizados como

"SHADOW RAM". Caso o usuário não

utilize programas que necessitam de me-

mória expandida ou estendida, é uma boa

sugestão ativar a "SHADOW RAM", ob-

tendo assim um sensível aumento na velo-

cidade do sistema. As placas que possuem

a possibilidade do uso de "SHADOW RAM"

também a utilizarão quando existir uma

quantidade de memória maior que 1 M byte

instalada.

13) I/O SPEED

Quando são utilizadas CPUs muito rápi-

das, + de 16 MHz, os dispositivos de l/O, ou

seja, as placas de expansão que controlam

os diversos periféricos, podem não acompa-

nhar corretamente a velocidade da CPU.

Através desse STRAP, a CPU é obrigada

a "esperar um pouco" em todas as Opera-

ções de I/O. Em geral esse STRAP possui

duas posições como "low/fast" ou "half/

full". É aconselhável deixar esse STRAP na

posição "low" ou "half", pois a maioria das

placas de CPU AT necessita dessa diminui-

ção de velocidade nos ciclos de I/O. É inte-

ressante observar que esse STRAP nada

mais é que uma ativação de WAIT STATES

para I/O, explicada anteriormente.

14) ENABLE/DISABLE CACHE

As placas acima de 25 MHz possuem

memória CACHE para que possam funcio-

nar com essa velocidade. Os CHIPS de me-

mória CACHE são especiais e custam muito

caro. São principalmente esses CHIPS que

tornam caras as placas de 25 a 40 MHz.

Muitas vezes o usuário tem a opção de tra-

balhar sem a memória CACHE. É claro que

sem CACHE o sistema não atinge sua velo-

cidade plena. Esse STRAP habilita e desa-

bilita a memória CACHE. Certas placas po-

dem funcionar com 32k, 64k, 128k ou 256k

de CACHE. Nesse caso são usados STRAPS

para indicar a quantidade de memória CA-

CHE instalada na placa de CPU.

15) COPROCESSOR CLOCK

O coprocessador aritmético pode funcio-

nar com um CLOCK diferente do utilizado

pelo microprocessador. Nas placas de CPU

são normalmente oferecidas duas ou três

opções de velocidade. O usuário deve che-

car as opções disponiveis antes de adquirir

o coprocessador.

Normalmente existem STRAPS para o

selecionamento entre as diversas opções

possíveis para o CLOCK do coprocessador.

16) BUS CLOCK

Como já foi discutido, as placas de ex-

pansão são projetadas para Operar com um

CLOCK de 10 MHz. Algumas mais antigas

operam a 8 MHz. Algumas podem, com

sorte, funcionar a 12 MHz. O CLOCK envia-

do para os SLOTS não é igual ao clock do l

microprocessador, e sim, uma fração deste.

Em alguns sistemas existe um STRAP'Iàs

vezes dois) para o selecionamento do

CLOCK a ser enviado para os SLOTS. Esse

estrapeamento deve ser feito de forma que

o clock seja 8, 10 ou 12 MHz. '

17) CACHE SIZE JUMPERS

A memória CACHE é constituída de chips

de memória estática (SRAM) com um tem-

po de acesso baixíssimo (20 ou 25 ns) e nor-

malmente podem ter um tamanho de 32,

64, 128 ou 256k, dependendo da capacidade

e do número total de chips SRAM instala-

dos. Esses STRAPS servem para indicar ao

hardware com qual das opções possiveis a

memória CACHE está implementada.

18) PIPELINE MODE

As memóriasdas placas de CPU são pro-

jetadas para Operar com um número de bits

maior que o necessário para o microproces-

sador, conseguindo assim um aumento adi-

cional de velocidade. Por exemplo, o 3868X

e o 286 necessitam de uma memória de 16

bits mas a mesma possui 32 bits quando

operando em PIPELINE. O 386DX e o 486

necessitam de uma memória de 32 bits mas

a mesma possui 64 quando operando em PI-

PELINE. Para que o MODO PIPELINE possa

ser usado é necessário que existam chips de

memória instalados em número suficiente.

Deve ser verificado se o manual da placa de

CPU indica se na configuração de memória

em uso o MODO PIPELINE pode ser usado.

Caso essa informação não exista, o usuário

pode tentar ativá-Io através desses STRAPS.

Se o sistema funcionar significa que o MO-

DO PIPELINE pode ser usado.

SETUP x STRAPS

As operações de SETUP e ESTRAPEA-

MENTO têm na verdade um objetivo co-

mum, que é definir a configuração do sis-

tema. A única diferença entre os dois é que

o SETUP é uma técnica de software, en

quanto o estrapeamento é uma técnica de

hardware para definir a configuração. Exis-

tem certas placas mais sofisticadas em que

não existe quase nenhum estrapeamento, e

sim, dois tipos de SETUP: STANDARD e

ADVANCED. O "ADVANCED SETUP" realiza

o trabalho que normalmente seria do estra-

peamento. Aconselha-se ao usuário que es-

tude muito bem os itens relativos ao SETUP

e estrapeamentos antes de altera-los.

CÓPIA DA CONFIGURAÇÃO

Algumas vezes pode ocorrer um proble-

ma com a bateria causando a perda dos da-

_ dos de configuração. Nesse caso todo o SE-

TUP deve ser refeito. O usuário deve, en-

quanto o sistema ainda está funcionando,

anotar todas as opções selecionadas no SE-

TUP. Também existem programas que reali-

zam a cópia dos dados da RAM CMOS em

um arquivo em disco. Com esse arquivo, o

Conteúdo da RAM CMOS pode ser reesta-

belecido facilmente.
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GRAPHOS III - parte 7
Nesta edição você irá implementar uma função planejada sob

medida para desenhar árvores, nuvens, etc. Além disso irá aprender

também como funciona a impressão em modo gráfico, da sua

impressora padrão EPSON

Renato Degiovani

Existe uma técnica especial, nas artes grá-

ficas, conhecida como pintura com aerógrafo.

Este equipamento nada mais é do que uma

"caneta" especial conectada a um compres-

sor de ar.

0 objetivo deste sistema é permitir uma

pintura muito mais apurada do que aquela re-

alizada com pincéis. O aerógrafo é, na ver-

dade, um_ sofisticado sistema de pintura em

spray.

Os editores gráficos, tão logo a alta reso-

lução se tornou um ítem imprescindível nos

microcomputadores, passaram a apresentar

recursos que pretendiam simular o efeito

spray. É claro que, por melhor que sejam as

rotinas que dão suporte ao efeito e por mais

resolução que possua o micro, o resultado

não chega nem perto daquele obtido na vida

real.

exemplos de pintura e desenhos, usando a

função spray, na figura 1.

COMO USAR O EFEITO

Para obter resultados satisfatórios, é pre-

ciso treinar um pouco antes. Selecione a

opção no menu da tecla F1 e posicione o cur-

sor na posição desejada. O jato de tinta terá

o seu centro no bico da lata de spray.

Mantenha a barra de espaço pressionada

sem no entanto mover o cursor. Você notará

a formação de um borrão arredondado. Não

se preocupe em manter a barra de espaço

pressionada, pois a tinta não irá escorrer...

Experimente agora, ainda com a barra de

espaço pressionada, deslocar o cursor com

as setas. Quanto mais circular for o movi-

mento, mais o efeito se evidencia. Treine bas-

tante até dominar completamente os movi-

mentos do cursor. Lembre-se que a função

spray obedece aos mesmos comandos da

função TRAÇO, ou seja, INS = seta os pi-

xels, DEL = resseta os pixels, etc.

AS ROTINAS

Aqui vão asexplicações para o pessoal dos

bits e bytes. Em linhas gerais o processo é o

seguinte: num pequeno buffer (Bufjat) são

colocados bytes aleatórios de forma a com-

por um padrão gráfico qualquer. Esse será,

digamos, correspondente a um jato de tinta.

A seguir esse padrão é "arredondado"

com operações AND para que assuma a

forma de um pequeno circulo, afinal, quando

usamos o spray verdadeiro a tinta tem tam-

bém essa forma (ainda não foi inventado o

spray quadrado).

  

No entanto, o recurso de

spray dos editores gráficos, pas-

sou a ser fundamental na ela-

boração de determinados tipos

de desenhos. É o caso das ár-

vores, nuvens, vegetação, etc

que, sem a ajuda desta função,

tornam-se trabalhos complica-

dos e demorados.

É por esta razão que no

GRAPHOS III foram adaptados

três ajustes para a função spray:

um mais apropriado para dese-

nhar árvores, um para nuvens e j

outro para desenhar fundos e

planos secundários. Mas, por

mais elaboradas que sejam as

rotinas, é a mão do usuário

quem irá determinar se o dese-

nho se parece com uma árvore

ou com um borrão. Veja alguns

 32 MICRO SISTEMAS

ERHPHÊS III _ A ,

   
Figura 1: Exemplos de uso da função SPRAY



 

Daí em diante é só ir plo-

tanto ou não os pixels corres-

pondetes na tela. Simples e rá-

pido, não é mesmo? ç

A escolha pelo tipo de

spray a ser usado está no

menu da tecla F8. Os três tipo Q

possíveis correspondem a três

rotinas distintas (SUAVE, ME-

DIO e FORTE) que respondem

pela colocação dos bytes no

buffer que será usado como

padrãode pintura. Não se aca-

nhe se desejar criar seu pró-

prio sistema de geração de pa-

drões. 0 que apresento na

listagem foi obtido por méto-

dos empíricos de tentativa e

erro.
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AJUSTES NO FORMATO

Um dos grandes problemas da arte no

computador está relacionada com a resolução

gráfica dos micros. O problema não é tanto

de quantidade de pontos, ou pixels, mas sim

como eles estão distribuidos pela tela.

No PC, o padrão mais comum de alta re-

solução é constituído por uma tela de 640 x

200 pixels. A desproporção entre a largura e

a altura da imagem provoca um sério pro-

blema: O pixel não é um quadrado e sim um

retângulo.

O efeito mais imediato que se percebe é

que as linhas horizontais são visualmente

mais grossas que as linhas verticais. Uma li-

nha vertical, para se equiparar a uma linha ho-

rizontal nesta resolução, precisa ter o dobro

de pixels. Para piorar as coisas, o ponto im-

presso em papel também tem a sua própria

proporção.

Frequentemente os desenhos feitos em

outras resoluções, ou feitos especialmente

para impressão, apresentam uma ligeira dis-

torção no sentido da largura. Eles ficam pa-

recidos com aqueles filmes, originalmente em

cinemascope que, para passar na televisão,

precisam ser espremidos.

Foi pensando nisto que o GRAPHOS llI

recebeu quatro recursos extras para adequar

melhor os desenhos, ou pelo menos tentar.

São eles: Duplo horizontal, Duplo vertical,

Meia horizontal e Meia vertical. Acompanhe

alguns resultados desses efeitos na figura 2.

Basicamente estes recursos permitem a

definição de um pedaço da tela (no estilo

CORTE) e a seguir efetuam a operação grá-

fica correspondente, ou seja, duplicam a lar-

gura l altura ou reduzem-nas pela metade.

É importante ressaltar que estes recursos

não correspondem (ainda) a reescalar um pe-

daço da tela. Eles foram criados justamente

para os casos acima por manterem as ima-

gens o mais fiél possível aos seus originais.

A operação de reescalaruma figura pode pro-

Figura 2: Efeitos produzidos pelas funções DUPLO e MEIA

vocar distorções sérias na mesma e isto será

visto numa outra parte do GRAPHOS III.

No que diz respeito às rotinas, nada de

muito complicado foi introduzido nas lista-

gens. Uma boa leitura dos fontes será sufi-

ciente para o seu entendimento.

DO viDEO PARA A IMPRESSORA

Imprimir uma tela gráfica é uma ope-

ração muito simples e que já foi abordada

diversas vezes na revista Micro Sistemas.

NO entanto, teremos que "gastar" um pou-

co mais de espaço com este recurso pois

aproveitaremos a oportunidade para definir

uma série de rotinas que, por serem de uso

geral, podem ser aproveitadas em qualquer

tipo de programa.

Inicialmente temos que definir alguns

parâmetros relacionados com a nossa im-

pressora. Existem diversos tipos e modelos

de máquinas e cada uma possui caracte-

rísticas próprias. Nesta fase de montagem

do GRAPHOS III, adotei como padrão O

modelo EPSON de impressora. Das nacio-

nais, a que mais se aproxima dos códi-

gos definidos aqui é a Mônica Plus, da

Elebra.

Se esse não é O seu caso, mantenha sem-

pre ao alcance do olhos O manual da sua im-

pressora. Ele será fundamental a partir de

agora.

CÓDIGOS DE DEFINIÇÃO

O primeiro grupo de códigos a serem de-

finidos são aqueles relacionados com as Ie-

tras acentuadas, que sua impressora é capaz

de imprimir. A tabela Codimp guarda a se-

quência de conversão da acentuação padrão

PRO KIT para O correspondente de uma de-

terminada impressora. A sequência é a se-

guinte:

128-Ç 137-U 146-é

129-ç 138-Ã 147-¡

130-» 139-E 148-6

131-0 140-6 149-ú

132-À 141-Ã 150-â

133-A 142-6 151-ê

134-É 143-ü 152-6

135-¡ 144-à 153-ã

136-0 145-á 154-õ

O outro grupo de códigos está relacionado

com os comandos necessários para realizar

três funções básicas de impressão: ajustar o

início da impressão, ajustar o inicio de cada

página e ajustar o início de cada linha. Oscó- V

digos são os seguintes:

Setprt - é a sequência de códigos usados

para preparar a impressora para a im-

pressão. Por exemplo: mudar para im-

pressão condensada, negrito, largura

e altura do papel, etc;

Toppg - é a sequência referente ao topo de

cada página. Este conjunto de códi-

gos pode ser o responsável por avan-

çar O papel sempre para uma deter-

minada posição;

Eline - são os códigos que efetuam a volta

do carro (Carriage Return) e o avanço

de linha (Line Feed).

Esses valores correspondem à impres-

são em modo texto, que no GRAPHOS III

ainda não foi implementada. Para a im-

pressão em modo gráfico, os códigos são

os seguintes:

Lfeed - idêntico ao Eline, só que para a im-

pressora ajustada em modo gráfico. O

significado de cada código deve ser

pesquisado no manual da mesma;
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mo TEST DRIVE 3 (VGA) (03) J157 (LNA DISNEV (OI) Joaa SKY or DIE (02 g: :81;
Jus DEATN TRACK (02) neo CASTELJIANIA (02) JIOl JET FLIGNTER (01 ms mms CHESS (02)

ns¡ DAVVNNILL CNALLENGE (02) l162 GHOSTBUSTERS II (04) JIIT STRIKE FLEET (OI mg BOWUNG ,ou

JIE DAvs OF TNUNDER (02) JIs7 INDIANAJONES LAST CRUZADE (02) J119 FLIGHT SIMULATOR 3 (02 mg msmo (m)

JI75 STUNTS (04 n77 STELLAR 7 (04) im PT (09 (OI me WHEEL o¡ FORTUNE (m)

l190 SUPER HANG ON (Ot n73 um“)THE MOVIE (03) !125 HU'NT OF RED OCTOBER (01 ”89 mn“CHESS H (03)

”96 GPCIRCUIT (01) n79 um¡TECH 2 8048 1126 STAR FUGHT (02 264 01555 MASTER 21m (03)
m¡ um“mmM (05) na¡ TÉRMINO¡ (02 N ma F-IS STRIKE EAGLE ll (02 JT" em¡ COLMMM (ou

1218 BILL EUOIS MSC/IR (04) nas ROCK FORD (O2) JI30 LHX SIMULATOR (02 J

1234 HARD DRIVENG Il (02) nas cgmumou or nom¡ (os) 1133 HERRIER SIMULATION (02

J238 PARIS DAKAR II (02) JIB'I MICKEV MOUSE (02) JI35 PSI 5 (OI

1259 TURBO OUT RUN (VGA) (03) Jzoo CAPITAIN cosMIc (VGA) (01) J139 SAIL SIMULATOR (01

J27A MARCO POUCE (02) no¡ CAPITAIN TRUENO (Ot) mo TEST DRIVE 3 (VGA) (03

1240 KINGTS OF TNE SKI (04) me F-lõ F. SIMULATOR (02 m2 KARATE“ (OI)

1243 CARDINAL KREMUN (03) 1153 STAR TREEK 5 (VGA) (05 1009 DOUBLE DRAGON I (01)

IELUARDS (01ml) 1155 FORD SIMUUTOR II (02 Josi CHAMPIONSNIP BOX (01)

1257 GREMLINS ll (OI)IID JIss FLIGHT SIMULATOR 4 (02) m7 DouaLE DRAGON 2 (01)

.1014 GOLDEN AXE (02) J27I SIMIMD (02) 1165 JET F- SIMUI-ATOR (01) 1044 KARATECHAMPION (01)

me INDIANAJONES (01) 1272 aucx ROGERS (oa) 1176 WING COMMANDER (EGANGA) (OSIHD J059 SHINOBI (01)

JozA Alf. 0 ET (OI) ASTENIX 1184 HEAVY METAL (01) J075 aARaARIAN (01)

.1025 RACK T0 TNE FUTURE (02 J192 ULTIMA Vl (07) 1077 UDOKAN (02)

1032 COMMANDO (OI J199 r-Is COMBAT PIIOT 03 Joaz EADDUDES (02)

1034 CRIMEvw¡ (os) - . nos WING COMNANDER MISSION I 04 ,095 suomi¡ (01)

.1041 CRISOR(CONTRA) (OI) - JZIO WING COMMANDER MISSION 2 (03 .1097 DEATH swonos (01

m3 HEROESOF LANCE (03) a““5mm 03 ma GUNSHIP (cam: mo STREET FIGHTER (02

ms wmv (02) 1027 MSM (0,) 1215 STRIKE Aces (VGA (os 1202 me LAST NINJA n (oa)
me MIAMI VICE (os) ”3° “WE"“WE“, l 2) J222 Pim SIMULATOR (os me auaeLE BUBBLE (02)

.1048 IKARI WARRIORS (OI) 105¡ (°¡) 1229 F29 SIMULATOR (VGA) 03 J27o PANZER KICKBOXER (04)

Jose RODOOOP SPECIAL (or) 3053 ”ETE" WE“ (02) J23O PTA TOM CAT (04

Joss SP1 x sw3 (ou 1054 ROGERMT 1° ) J232 FIRE FORGET (02

    

276 - JOE MONTANA FOOT.

277HD - CAME COI.. WINDOWS

278 - RASTAN SAGA

279 - BATLE HAWKS 1942

280 - COLONEL'S BEQUEST

291 - INDlANA/CRUZADE

282 - MICROSCOPY MISSION

283 - ARTIC FOX

284 - SKY FOX

285 - NUCLEAR WAR

2 6 - CABAL

287 - SUPER BIKES

388 - FIÉTIURE WAR

290 - STREET FIGHTER

291 - NEW YORK WARRIOR

292 - STEEL THUNDEI

293 - LOW BLON

294 - POPULOUS

295 - STREET ROAD II

296 - MIRAMAR FLIGHT

297 - POOL 3 D CHALLENGE

. 298 - SHUTTLE

299 - POLICE QUEST Ill

ETTEISMWD) - v

1301( %CHUCK VENCER AIR

302 -I N MAN OFF ROAD
. wo P

304 - DINO WAITS
305 - DRIGONS LAI|1III

4306 TICO 8: TECO

    

307 - OPERATION STEELT

08 aTOM l. JERRY

09 - POLE POSITION 2

10 - SIMPSONS

II - HOQUEI ON ICE

12 - TRACON 2.1

13 - CHUCK YEAGERS 2.0

14 - OPERATION

15 - TURTLE PRINT

CLEAN

33 - EXOLON

34 - BETTER DEAD ALIEN

35 - THEME PARK MISTERY

36 - X - MEN

37 DARK AGES
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38 - GOLD RUSH

39 BORN WRESI'LING

IMBA

ART OFWAR AT SEA

4

44 - CALL OF ARMS

45 ~ STREET FIGHT MEN

46 ~ NIGHT SHIFT

47 - HALLEY DAVIDSON

48 - THE GREAT SCAPE

49 - VOYAGEN

50 - ZOMBI

51 - FS 4-OFTIONAL

52 - AXE OF RAGE

53 - FREDDY HARDESI' III

54 - BEYOND

55 - GROVER ADVENTURE

g6 - BIG TH EE

61 ~ TUNNELS ARMAGEDON

62 - TITANIC

63 - RENEGADE

›4 - BANDIT KING

 

7 .

68 ~ APACHE SIMULATOR

  

76 - EVOLUTION

77 - FLIGHT SIMULATOR ll

78 - GRAVE YERDAGE

79 -IF MOVIES SHOOT IT

BO - KING QUEST Il

8'( - OFF SHORE WARRIORS

82 - SENTINEL'ãn'ORLD

- TERMINATOR II

- HILL STREET BLUES

lDIUM

95 - THE POOL'S ERRANO

96 - SHANGAI II

97 - NOVATRON

 

AIDS

OMNl PLAY MORSE   



 

14 o . DIE HARD 02 1423 _ SIMANT (04 ' 1453 _ MONOPOLY 2.o

14 1 . SARGON IV 03 1429 . TEAM SUZUKIS (01 1459 _ THE MAGOG CANDLE

14 2 . BRIDGE 6.0 01 1430 . TRUMP CASTLE II (05 1460 . POOL OF RADIANCE

14 3 . CENTURION Í 3 1431 _ UP SPOT (o J461HD - FALCON 3.0

J 4 - SIMPSONS II 05 1432 . FUCKIN 01 J462HD . MARTIAN DREAMS

14 5HD 4D BOXI OI 1433 . BRAINCHILD 01 1 . NOVA NOVE

14 6HD - F|I7 A TUTOR 01 1434 - ABRAMS aATTLE TANK 2 1464 . LOHORT

J4 7 ~ TETRIS COLLET 01 1435 . STARTREK 2er. 720K) os 1465 . MIGHT II
14 a . STRATEGO 2 J436-COMMANDER EEN 6 01 1466 . LORD
14 9 . FUTURE CITIES 04 1437 - HOYLE'S II 01 1467 .THUNDER CHOPPER
14 o - HOVER FORCE 02 14aaHD - NIGHT AND MAGIC III I 3 146a . ARMADA 2525
14 1 . AAARGH 02 1439HD v MIKE DITKA FOOT. (01 1469 . GREAT ESCAPE

14 2 . SUPER TETRIS 02 1440 - EXCALBUR 1 147o - TOTAL ELIPSE

14 3 . STRIP POKER Il 01 1441HD _ ROBBIN HOOD 0 1471 . CADAVER

14 4 - LEMMINGS CRISTH. 01 J442HD- RED RARON(03)1443HD~ LAISURE LA R 1472 › MECH

14 5 - ATOMIX 01 I (03 1473 - MIXEO UP

14 6 - THE JETSONS 01 1444HD . TRUMP CASTLE o 1474 - NIGHT BREAT

14 7 - DICKTRACY 6 1445 - SIMCITY (VGA) 02 1475 . HEAT WAVE

14 8 › CAL.GOLD RUSH 05 1446 . SARGON III 01 1476 . SABATO

14 9 - MOONWALKER 03 1447 - TOHN QUEST 01 1477 . BUFALLO BILL

14 o _ ORaITs 04 144a . REAR GARD 01 147a - THE FLINSTONES

14 1 - PREDATOR Il 03 . 1449 . FELIX 01 1479 - BATTLE NAPOLEON

14 2 - X-MEN II 02 1451 . NIN1EER 01 1430 - FERNAN MARTIN

14 3 - MEGAMAN 01 1453 v POPCORN 01 1481 - K SID

14 4 - ANCIET CITIES 4 1454 . CALIFÓRNIA GAMESI 01 1482 . BARD' TALE II

14 5 - CRACK'DOWN 02 1455 . PORNO II SIGA) 5 1483 - OLIVER

14 6 - HOYLE s 03 1456 . COLORAD 02 1484 - RINGs OF MEDUSA

14 7 . ROTOX 03 1457 › TITAN I01 1485 . COMMANDER H.Q.

         

01 14 6- KICK OFF 02

3 14 7-FILYIII 02

03 14 a . DRAGONSOF FLAME 02

05 14 9 - SHOTTING GALLERY-VGA 01

03 14 o . BLADES OF STILL 2

*11 Iza-11“““ 2,1_T .

3 14 P3. INTERNATIONAL SOCCER I 2

05 14 4-COMMANDER KEEN II 01

01 14 5 - DAMAS FOR WINDOS 01

I 2 14 6-CCHALLENGE EMPIRE 02

OI 14 7-ATP 04

01 1493 - CCOMAN 02

01 1499 . PLAYROOM 02

I 4 1500 - VIDEO POKER 01

“1 3115 .

02 15 3HD 4 FRIDAY NIGHT POKEER CLUB-VGA 01

02 15 4 - HOT TRUCK 01

03 _ 15 5 - 01

01 15 6-WALL STREET 01

( 2 15 7 - 30 POOL CHARKEY'S 01

01 15 B-TROJAN 01

01 15 9 . ELECTRIC L.SIG$AN 6

15119511110“ 3215 -

8% 1512HD - MARTIN MEMORANDUM 05

   

D A074 - ARI 221~compacTador

  

COD. - NOME 01

A001 - MAIL MONSTER-Cadastra e imprime etiqueTas 01 A076 ~ DAVKA-editor de textos hebbraica 01

A002 - MOCRO REGISTER-Contabilidode e Faturamento 01 A077 - PILILOT'COMIM WM; 1910: ng~ 01
A003 - TUTOR 4.4-ensina a usar a DOS e o PC 01 A073 ~ PROCON PLUS-PNQ', de C°MUHÍC°Ç5° 01

A 04 - VIRUS CH-çhecagem de disco em memoria A079 - TUTOR LOTU ensina usar o IOM (poñl 01

A 06 - MR.LA8ER-1m ime etiquetas preços,mens. 01 A080 - CONSTITUI -constifuição em Vigor101)'/4A081 - C IS'

A 07 - CHECK IT O -cantrole de cheques l 2 Hansi-QM. CHPPOWRWUI "c o'
A 108 . DISK CATALOLING-codostm de disco 01 A082 - LZE Ewm «credor de arquivos 01
A009 - SIMPLY LABEL-imprim etiquetas 01 A084 . DIR.LAB-ui .T. pl DOS 01
A 10 - EXPRESS CHECK-classiricn, contriimpncheque 01 A085 ~ CORETEST-testa uip. e Winchester 01

A 11 - AUDIO II-controle de disco 01 A086 - PERSONAL SECEETARY-marques seus compromissos 01

A 12 - CASH TRACK›cont_raIe bancario e investim. ( 2 A007 - ASTRO-pro r. de osTrolo ía ( 3

A 13 - FORM MASTER-cnc¡ formularios 01 A088 - PERSONASQTAROT (Noaolvmanip. dados e siginf. 01

A 14 . LETTER WRITER-crla canas personalizadas 01 A090 - PC Aumenta vel.,recnnfig.e compania ara. 01

A 15 - DOS CONTROLLER~cria menus proprios 01 A093 - TYPESETER- mar. ediT. grafica ( 2

A 16 - PC OUCH-ensrna usor imp. e teclado 01 A094 - UNIKEY G LD-Iaz acentuação em port. 01

A 17 v PC WRITE-edltor de toxTos I 3 A095 - VX I-BdiTor de TexTo

A 18 - CALCULUSalgAebras e Trigonometria 01 A097 ~ SPEECH-digiTaIizador de voz

A 19 - MARKET-Inveshmentos e ações 01 A101 ~ UTIL-utilitonos para seu PC

A 20 « LOTTO FEVER-pro r, de astrola ia 01 A102 - EME-emulodor memoria ex'. XT

A 21 - SIDE WRITER-plam ha, doc., to las 01 A103 - FAMILY HISTORY-traço sua arv. gemang.

A 22 - DOS ELF-ensina_ comandos DOS 3.2 01 A104 - PRONTO-fichario eIeTronico

A 23 - PC MUSICIAN-crra, ediTa troca musicas 01 A105 - MAX FORM-faz Todo Tipo de iormataçao

A 24 - PC DEAL - sIsTema de cantailidode 01 A106 - THE ASTROLOGERcaIculo seu mapa astrologia:

A 25 v ORACLE - ensma usar tarot e ¡ching 01 A107 - ASTROLOGY 94-pro .completa astrologia

A 26 . BILL POWER PLUS-controle d. contailidade I 2 A109 - LETRISC-vpriosh'pos was p/DOS
A 27 - CHEX-controlo corTões de :roda cheques 01 A112 - LOGO-Iin uo em loga

A 2B - PROFESSOR PC~para iniciantes 01 A114 - PROTECT ER. .0-prot.wincheste atnsenha

A 29 - EQUATOOR-ensino matematica 01 A115 - VUIMAGE 2.82 - sof-p/des. em 3d
A 30 - CHEMICAL MOLECULAR-sístemo m olecar em 3D 01 A116 - PICTURE LABEL-95 &CFEM-'IPM B '0m-

A 31 - PRIVATE BOOKEEPER-cantabbiIídade pessoal 01 A117 - PC MAGAZINE UIIILIT ES-Uñlítarios DOS

A 32 - AMPLE NOTICE-agenda diária 01 A118 - EZFORM-Prognp/montar farmulorios

33 - CHARTS ILIMITED-ediior de Textos e gráficos 01 A119 - STS SH ELL-gende arquivos

4 - COLLAGE-cria desenha no vídeo 01 A120 ~ IMAGE rD-ediTor grafica muleipIa Iunc.

035 - MASTER FILE DISK-local. e leitura de arquivos 01 A125 - PC OVE LOARD-ger. de condomínios

036 - SKYCLOCK-Calcula¡ mapas astrolog. e asTronomio 021 A126 - ROLEX-c-esenhe um rolo io rolex

37 - PC PROJECT-controla e org. prai. complexo A128 ~ CONTROLE DE ES'TOQ EAcontmstoque completo

A129 - ATSLOW 8 VARI SLOW-aum. e dim. veloc. s_eu AT

A130 › IOM-editor mfico

A133 - MASTER XE -vurios utilitarios de disco

A135 - MANAGING YOUR FOOD-controle de dietas

38 - PC PAYROLL-iolha de pagam. cheques e oleriTes I02

39 - ABC FUNKEYS-ensina ingles para crianças 01

40 - PROCON FORTUNE-numem osrtrologia 01

41 - SCREEM DESIGN-desenho tela de video 01
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A169 - PC SCHIMATIÕ-uquomas eIeTnonIoos 01

A170 - PC BREEZE II-cíPcuiTo im meo 01

A172 - PARENTS FORWIN - arvqeneal.p.windaws 3.0 01

A173 - AMIGO-cod. defesa consumidor 01

A174 - SKYGLOB 2.5-Ma TlcansTerso horario 01

A175 › CHIRO PATIENTT AACKING4.0›esp. diagnostmedico 01

A177 - JAPANESE-cursa de idioma ¡upon-s 01

A178 - FRENCH-curso idioma frances 01

A181 - INSTACALL-PlaníIllo de calculos 01

A183 - BIORRITIMO PRO-Tarot, BiorriTimo, Iching ( 3

A184 - STOCK INVEWNTORY-Controle de Estoque 01

A185 ~ PC STOCK-Contudo de Ações e Bolso 01

A186 - PC INVENTORY-Cantr. de esToques preços 01

A187 - MlCROGEME-Trace suo arvore genealogica 01

A189 - VIDEOCHEM-Programa olcriacões de moleculas 01

A190 - PASCAL TUTOR-Ensina Ii uagem pascal ( 2

A191 - GERMAN TUTOR~EnsinonSa língua AIIma 01

A192 - ITALIAN TUTOR-Ensínoa da Lingua ¡Taliana 01

A193 - LQ PRINTER-Imprime cabeçalhos 01

A194 - FUNNELS›ongr.matematico,Pense rápido 01

A195 - GALAXY-Edilor da textos 2

A196 - PROFILE anda Teluimpetiq.. Form. 02

A197 - SPANISH RB-Ensina a con¡.verba em espanhol “11

A198 - PC DBS-En enharía eletrica 5

A199 - PC DENTA -ngr.p/med.cont.paciemes cons.aTC 05

A200 ~MAKENDAY anda calgende tempo e imnp.relat. $301

A201 - PC CONTI AX Frasco/contabilidade 7l

A203 - PC PLUS-Utilitarios computador 02

A205 - CONCEPT IN COM UTING-ensina conc.basico camp. 02

ÉA206 - PC MAGAZINE LABS BAMCHMARKS 5.1-TesTes Logicos e

Is l c o

530a Winchester PC Mo aline) 01

07 › PC MAGA INE LA $2.0-idem acima mig;

A208 - PC MAGAZINE LABS GRAPHICS TEXT FOR WIND -

Teste gmara ambienio windows (PC MsgozineJ “11)

A209 v INER DISKSECTOR 8. FILE REC RVER -EdiTar de tríl as

e mares de discos ,recupde omuivvs 01

 

10 - COMPASS-Int rodo com multiplos tunçoes 01

11 - COMPOSER &Kmdíbr musical pñmppartituros 01

12 - TURBO CARD: 01ard opçes rat.,irnpr1me

'13 - PC SURVIVAL KIT DI$K~uTil. DOS e TesTe hardware 01

         
TES, A TAXA DO CORREIO FICA POR NOS-

COM 2 (DOIS) CHEQUES: UM PARA O DIA DA SA CONTA

COMPRA E OUTRO PARA 15 DIAS APOS

   

    

A

A

A

42 - ACTlVE LIFE- d , I d ' A138 - ORIGAMI- d Ia ' de A '14 ' MBBEL MASTER-Im "09900 511 #bmw 9'11“'-

43 - rLowoRAw-TÉIÊÍ. :$113: ÉS: oã A141 .COMPOSEÊWÊÃLÍ arãee'digà'g'iiâ "1.11135“ A 05 . ALITE PLANILHA EEETRONlcz-plmçalcasñlo Tofus 01
44 - HOME MANAGERMENT-cantabilidada pessoal 01 A144 - FRANCI LAB EL›ecI110r de ef¡ uetus A '16 - STATISTIQL CONSULTANT-Cans.estatlstl(os 01

45 - TRADUTOR-tradutor de textos 101 6145 - ANTI VIRUS PLUS VRBS-rostle Im de virus 0 A '17 - DRAFT CHOICE'IMQQRGÓO caem muIT.tunçoes 01

46 A INCONTROL-relatorias, etiq.1 agendas etc. I 2 A146 -ALMANAC FOR WINDOOWS .compl.plomb. window-L A '18 ~ PC MANAGER-Int rodo cam multlunçoes 01

47 - CRYSTAL-cria cristais em 30 01 A '19 - TURBO BAT-coprla ar a . bat _ 01

A 49 - PKZIPiompadaçao/descompacToçoo 01 A147 - ZIP MANAGER FOR WINDOWS-gerarq.plomb.windows 01 A 20 - BACK UP WII-backupía or de diko T¡ Ido 01

A 50 - DISKDUP-permite copia muíTo ropldas 01 A148 - ANTI VIRUS PLUS VR06-rost.elim.dde virus 01 A 21 - WPDATA 3: POCUM:NT-:fla bugadü 05 MD. 01

A 51 - DAP VR.9-super desproteTor de progr. 01 A149 v FREAD-Ie disco 1.2 formatados em 1.44 01 A 27 - GFA BASIC-II - bd! C com com Ilaêdü _ _ 01

A 52 - ANTI VIRUS PLUS-pr. anti virus:293 »1714 virose ( 2 A150 - PRODOS-muda arq. 1:6th p/ exec. 01 A 23 - WINDOWIO WPLTCHAR-Tvr o Morml blb. 01

A 53 - ALTO MENU-menu plgerenciamento 01 A151 - MULTI VR LUI-muda Clipper mono pl mult.usuo. 01 A 24 - MMAKE PIXER 8- GABLANK lr HOT-"tp D05 01

A 54 - TELEXI-best seller dos progrs.de comunic. 01 A154 ~ 80X- cria telas, ermiTe edíTar 01 A 25 - ELECTRONNIICUIO! _Id mI-das-Tec-OIGI-

A055 - NEW YORK WORD-poderoso proc. Textos 01 A155 › HEXTO 8¡ DEXTaHEX-progmm ossem.mont.edesoss. 01 A 26 - BENCHMAFK4'D'U'd! _IMI-hard“" 01

A056 - PC KEYDRAW 3.71-cria exibe imprím. desenhos ( 4 A156 - IDEALTERMINAL- muda Terminais VTIOONT52 01 A 27 - BOXING-Crla teIa (saIva/Impnme) _ _ 1

A057 - PROPHET-loteria baseada nos signos 01 A157 - DESKAND MATCH- agenda compl. seu micro 01 A 2B - TDCHINUW 10 8¡ MFRACT - turbo ChitonaI blb. 01

A058 - PROFESSIONAL CAM CAD-pmg.cdc. compleuws eng. 01 A158 - MENU CONSTRUCICTIU menus var. 'to,somb.,cor 2 A 29 - CONTROLE BBANCARIO-canlr.bancarlo porTugues 01

A059 - NIFTY MOE-eventas,conros a pegar/rec 01 A159 - MICAL-pro .diognasTico medico 03 A 30 - CONTAS A PAGARvmnhs a pagar IWWUWSI
A 60 - ANTI VIRUS PLUS III VRLB4›U.versoo scan,clean ( 2 A160 - AGRICULT RAL-prognadminisTroçao fazenda 02 A 31 - CONTAS A RECEBER-cornos a _receber (portugues) 01

A 61 - PC-comunic. p/ video Tendo 01 A161 - FLASH CARDSdicionorio ingles 04 A 32 - HIPER HELP-IME P/ _Nor-Om dum-TIPO") 01

A 63 - BIORRITIMOpermíte venbiorritmo 01 A162 - MOONBBEAM-astronomia 01 A 33 ~ DIET DISK-plana“: ;retas

A 66 - VCR BASE-soh plocodores vídeo 01 A163 › CHASM-ensino de linguagem assembler 2 A 34 - SCHOOLMONmum de motomf les eTc. _ 01

A 168 - SMARTWORK em circuiTos eletroricos 01 A164 - WYNDSHELL er. disco ri .su DOS 3.0 foi A 35 - BY-THE NUMBERS~numerologla oTr ado¡ pessoais 01

A 70 - 3601( TO BMaormaTodor de discos 01 A165 ' LABCOAT-DGERlABORAE AÊAL. CLINICAS 01 A 36 - C.D. MASTER V.6.5.0-para caTalogar CDS 01

MALA DIRETA/EDITOR DE TEXTO CONTAS A pAGAR / RECEBER

- VOCE CRIA SEU FORMATO

- VOCE EDITA O TEXTO DESEJADO CADASTRO DE CLIENTES E

- VOCE PODE MESCLAR TEXTO/BCODE DADOS FORNECEDORES

- CEP ATUALIZADO (8 DIGITOS) EXCELENTE P/PEQUENAS EMPRESAS Cr$

- CALCULADORA/MANUAL ELETRONICO/CONF. DE CORES, E MUITO MAIS 80.000,00

APENAS Cr$ 120.000.00

_w I _

FAÇA SEU PEDIDO POR TELEFONE/FAX; LIGAÇÃO PREÇOS POR DISCO GRAVADO

GRATIS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - 5 1/4 DD Cr! 6.000,00

(9-011) 256-2544 _ 5 1/4 HD . I. CTS 9.000,00

PARACOMPRAS ACIMA DE Cr¡ 100.000,00 PAGUE NAS COMPRAS ACIMADE 2° (VINTE) DISKE 5 1/2 DD Cr$1o.000.00
FAÇA SEU PEDIDO POR CARTA OU TELEFONE:

ENVIAMOS POR SEDEX, OU A COMBINAR

   



Simdup - é o código de configuração de

modo de impressão. Geralmente as im-

pressoras padrão EPSOM possuem ba-

sicamente três modos de impressão

gráfica: simples, duplo e quádruplo. Os

códigos correspondentes são: K, L e Z;

Repic - corresponde à quantidade de vezes

que a mesma linha será impressa. Isto

se justifica pois em modo gráfico uma

única impressão pode não produzir um

efeito muito bom. Daí a necessidade

de soprepor uma nova impressão. Este

recurso também ajuda a melhorar a ¡m-

pressão daquela fita que já rodou um

bocado e teima em não ser trocada por

uma nova.

Estica - é um recurso extra que permite a du-

plicação de um grupo de pixels a se-

rem impressos. No caso do GRAPHOS

III este recurso não é usado, mas em

outras ocasiões será muito bem vindo.

AS ROTINAS

Vamos então ver as rotinas de impressão

mais de perto. Elas não são complicadas.

ENVIA - esta é a rotina básica do sistema.

E ela que responde pelo envio dos có-

digos à impressora e pela verificação

do status da mesma. Executa ainda

uma segunda função que é verificar se

a tecla ESC foi pressionanda durante

a impressão. Todas as outras rotinas,

de um modo ou de outro, usam a ro-

tina ENVIA;

LCHRS - envia um caracter ASCII para a im-

pressora. A diferença entre ENVIA e

LCHRS é que neste caso o código deve

ser necessariamente -um caracter;

LPRINT - envia para a impressora a string

apontada pelo registrador BX. O có-

digo 252 indica o final da string;

PREPARA - esta rotina apresenta um qua-

dro de espera para que o usuário ajuste

a sua impressora (colocar ou posicio-

nar o papel, ligar, etc);

PAROU - como o nome indica, trata a inter-

rupção da impressão, quando a tecla

ESC é pressionada;

GCHRS - a impressão de uma linha é bem

diferente em modo gráfico do que em

modo texto. Assim, ao invés de ficar-

mos enviando código por código, essa

rotina monta uma determinada letra

num buffer especial. Esse buffer é pos-

teriormente enviado à impressora pela

rotina GPRINT;
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GPRINT - envia o buffer de linha gráfica para

a impressora, tantas vezes quantas es-

tiverem estipuladas pela variável Repic.

A IMPRESSÃO DA TELA

Como acabamos de ver, foram planeia-

das diversas rotinas para dar suporte à im-

pressão, tanto em modo gráfico, quanto em

modo texto. No momento iremos fazer uso

apenas da estrutura para modo gráfico, afi-

nal estamos tratando de imprimir apenas a

tela.

O primeiro passo para a impressão é

definir as margens superior e esquerda da

tela. Considerando que uma tela possui 80

x 25 caracteres (ou melhor dizendo - célu-

las gráficas) e que uma folha comum de

formulário contínuo pode conter até 120 x

93 células, sem comprometer os seus limi-

tes, podemos então ajustar a margem es-

querda de O a 39 células e a margem supe-

rior de O a 67 células. Isto permitirá que se

posicione a tela em qualquer ponto da pá-

gína.

Para a impressão temos que optar pelo

modo dupla resolução, do padrão EPSON,

que é o que mais se aproxima do formato

retangular do pixel. O próximo passo é trans-

formar uma linha de células gráficas em

uma linha gráfica para a impressora. Aqui

o assunto fica um pouco denso, mas va-

mos lá...

Cada linha de células está arranjada em

dois pedaços de tela: as linhas de pixel pa-

res e as linhas ímpares. Isto já foi visto na

primeira parte desta série, edição 111 da Mi-

cro Sistemas.

A rotina de impressão (IMPNOR) irá

obter cada um dos oito bytes de uma cé-

lula e convertê-los para o formato da im-

pressora. Esta operação corresponde a um

giro de 90 graus nos pixels, já que nos bytes

da tela os pixels estão alinhados horizon-

talmente e na impressora os pontos estão

alinhados verticalmente (correspondendo

às agulhas de impressão).

Ao terminar a conversão de uma linha de

'80 células, a rotina passa a imprimí-Ia. Serão

executadas então 25 conversões.

CONCLUSÃO

Bom, por essa edição é só. Se vooê está

acompanhando de perto esta série e está en-

contrando dificuldades em alguns pontos, es-

creva que sua dúvida será esclarecida (dentro

das nossas possibilidades, é claro).

Para agilizar a resposta, indique no enve-

lope: Dúvidas sobre GRAPHOS III. O ende-

reço é só obter no expediente da revista.

Na próxima edição iremostratar da escrita

na tela gráfica com alfabetos espeiciais e re-

cursos tais como Italizado, Negrito, Dupla al-

tura, etc. Até lá então...

      

;GRAPHOS III - parte 'r Veteõoao

;Renato Degiovani dezembro de 1991

;Variáveis

l 'mmol a¡ 0mm' meo

a' 0mmBLOCO

dv OMETTLINEA

*de OFFSET 'RAIO

_ !tar OFIBM'rmL

' ' do DFI-'SEMPRE

Nunca dv OPFSETSAIDA

Tfuncõ ;rw 01mm“

' 'de OME:qu

1 .eu OYFSETWWID

da umMEL

de 0mm'WEL

'itunes ~ OWEOBTE _r

” ~ gd¡ OMMDUFHRZ

dv OFPBET 0mm*

_ .de OFYSETMEIHRZ

V ;13?- OWTKEWBT _

*W ' *dv ~

dv

W as:

~ à!!

j dv

dar

à'

12111107 dv

I; , a,

dv

'Hanna dv

.dv
rx_ ' :av

dar

*m db 319.1 _ V _

V ,111¡ OFFSETLETALOHSM?111ml

,TER às 3.4.9 * ,

dv OFFSE'I' memories:'Nunca

m db 3.8.17

_ dv _0mmLISTASDFFSET 'Runas

m da 3,9138

cbr OFFBET museum'mma

TFS db 3.553

mr OFFSE? LISTASDFPEEI '11111105

Tm ' , ;se 3,651

” J ,de OFFSETamemTlunee

TF? db 3,7.49

d¡ 01'11“81!! IMZOFESETTfunc'?

,dia 3.7.57 . :

'fi “sur emmaomesmw

msm db 121.53% 1131122231632

ao Lazaro-ud

da ' 13.4.431090'

ab 12,04:me

as 12.0.4300?

db 123.430?

_ab 12.8.6892# ,/
.ab V

1181712: dh 12.1.1132 ?211104221931632

312 12.3.127lsnu print?

” *'*áb : ,388 :LTL

me: db 12.1.1935: 151153223881632

dh _ 125.80%» tela'

¡ _r j .rm _í 1214,20an Tunas'

* na L 125,36% tais'

db Bagagem hora* I

do 12.7.30:Bpelh0 ven'

_ah

Kms: 1212?:&31910'1233631632

db 12,5,281mrhe'

db 1232820010'

~ , ab 125.28.901110 han'

db. . 3.2.6.83.“011105 mt' ~

dh 12.735sz non'

db 1.816.3Bfue13 ven'

dt¡ 852

' LISTAS: db ~ 13.1.3835: !418092313431538

db 12.3.38.?00¡ padrão'

db 12.433.001 palm'

__ o ~ 252 _ ,

r ma; 'db' _ 12.1.4336*meneame;

do 12.3.4433» shape'

db 3235431016 shape'

L.. __ ;.- .'_7

  



 

    

  

_ _gb mmmtml ”
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db

REIMPB:

mOV

mov

cmp

jnc

cmp

jz

mov

Imp

REIMPO:

db

OBTVAL:

push

push

call

mov

call

mov

mov

mov

call

P0P

call

P0P

mov

push

xor

mov

mov

JmD

DIEFNOB:

mov

xox-

chz

INPNOS:

mov

call

loop

INPNOG:

mov

mov

INPNOO:

push

push

mov

mov

chz

add

add

INPNO7:

mov

lnc

loop

INPNOB:

mov

INPNOI:

push

push

mov

mNOÉ:

push

push

mov

mma:

rol

rol

add

rol 

MARSUO:

'Margem superior: ',252

SLOFFSET Repic

UXDFFSET REIMPO

OB'I'VAL

(11.5

REIMPB

(11,0

REIMPR

[si],dl

OBTVAJ

' Quantldade de repetições: ',252

51

bx

SEGDADOS

DEBLIGA

al.[Fundo]

CHM

;Desllgn a interrupção de teclado

bx.0520h

dx,0320h

311,0

JANELA

bx

PRINT

;Forma a janela

sl

bl,[si]

sí

bh,bn

[DesvloLOFFSET Lixo

RO

WORD PTR [DesvioLO

SLOFFSET Lixo

cx.0102h

INPUT

sl

OB'I'VAO

a1.(Fundol

GRES

REPDE

hx.0FFSET Lixo

VMB

&LlFundol

mms

REPOE ;Apaga a Janela

LIGA ;Reativa a interrupção

VIDEO

COMUM

DESLIGA

COLOCA

PREPARA

cLlMsupor]

ch,ch

INPNOG

;Espera por uma tecla

81,13

GCHRS

INPN05

SEGBUF

dm ;Inicio da tela

(21.25 ;Quantldade de linhas

dl

cx

morrem Lixo

BLIMBEQUGI

INPNOB

cx,cx

ox.ox

cx,cx

BYTE PTB [beO

bx

INPNO?

(3,80 ;Cada linho de 80 comum

dl

ox

cms

cx

dl

cx,4

BY'l'E PI'R [es:dll.l

31.1 ;Obtém um blt da linha por

dl,2000h

BY'l'E ?I'll [eszdm   

loop

SPRAY:

mov

mov

mov

mov

Âmp

SPRAO:

mw

mov

mov

sub

and

and

and

and

sub

add

sub

SPHAP.:

mov

411,1 ;Obtém um blz da linha ímpar

dl,01tb0h

INPNOS

di

;4 vezes até montarum byte

cx

(um ;Salva no buffer de Impressão

bx

IN'PNOZ

a(

di

;8 vezes atá formu-um counter

dl

IIJYNOI

cx,bx

bx,0FPSET Lixo

cxbx

@PRINT

cx

dl

di,320

INPNOO

;BO vezes até formaruma linha

;Envlapm a impressora

;25 x até completar uma linha

REPOE

VIDEO

LIGA

;Retorna à edição

[PutourLOFFSET PU'I'SET

[GetcurLOFFSET GETCBU

[DesourlDFTSET CLATA

(RotpleOFFSET SPRAO

COMUM

SLOFFSET Mat

cx,6 I ;Monta os bytes de impressão

bx.[DesjatJ

bx

sis ;Máscara de pintura

BYTE PTB [al+0].00111100b

BYTE PTB [sl+1],01111110b

BY'I'E m. [sl «r 41,0mmob

BYTE PTB (moloonnooh

GRUPOS ;Calcula o endereço

slllDescur]

51,0FF8ET Bunat

311,2

ax

CX

CALCXY

ahlsl]

Sl

ch,0

SPRM

and

ch

SPEAõ

311.1

mms .k

di.[leoc]

&1,511ka

[eazdllal

BYTE PPB [FlagLO

SPRAS

81

[emdiLol

BIGHTC

SPR“

cx

3X

dx

@,200

SPRAÕ

ah

SPEAR

DESLIGA

common

cms

bx,0530h

axmwx

311,0

JANELA

DIS?

12,4,501TIP08 DE SPRAY:'.12.5,49.9,16.22

12,6,52,'Arvores'

12.7,52,'Nuvena'

12.8.533Fundos'

352

;Desliga a int da teclado

;Forma Janela ds escolha modo

;do SW

mana):

bx.0609h

GMM]

COMANDO

MODSPEO

[17138061311   

loop

MEDIO:

mov

net

MEDH:

mov

mov

mov

MEDIO:

mov

RO¡

and

add

and

add

mov

inc

add

mov

loop

not

rat

FORTE:

mov

pet

FOB'I'I:

mov

mov

m

FORTO;

mov

X0!“

and

mov

me

add

rol

loop

CLATA:

DB

DE

DUPHBZ:

morrem MODSPEO

sl

BLOFFSET TABSPB

SAMU

allhmdo]

GRES

REPOE »masa janela

LIGA ;Reativa a interrupção

COMUM

OFFSET SUAVE

OFFSET IO

OFFBET FORTE

[DesktLOYFSET SUAVI

MPX]

ax,IPYl

anal

ulmndom+11

BYTE ?TB [Random+ l]

allan

al,dl

ah,[lhndom]

dl,[Bandom]

[811,111

sl

ah,dl

ahi

¡Bandomi.a.h

SUAVO

BY'I'E PTB [Random+1]

[DesjatLOFFBET MEDIl

dleXl

MUY]

anal

al.[Bandom+l]

BY'I'E PIB mndomdl

31,511

al.dl

ah,[Bandom]

BYTE PTB [Random + 1;

[Desjatl,0FFSET FORTl

MPX]

&KIPYI

um

&LIBÍI

31.61

almsndoml

[leal

sl

dl,ah

and

PORTO

;Íoon do cursor spray

005.129.000,000.000.000,000.000

DESLIGA

COLOCA

[Desmle BEOOETa

VIDEO

REOORTE ;Define o quadro

bx.[Getcur]

bx

RETIRA

nm
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SOLAR INFORMATICA _ PC AND AMIGA

. _'"o CX.POSTAL 11743 - CEP~ 05090 - SAO PAULO/SP

'- - HORARIO DE FUNCIONAMENTO

_. , SEGUNDA A SEXTA DAS SHRS AS ISHRS.

»M :da: h . ' SABADOS DAS SH'RS, AS 14H'RS,

'“ FONE' 011' 833-9355'

 

LINHA PC XT/AT â COMPATIVE/S

* GAMES - ULT/MAS NOVIDADES EM

JOGOS: ACAO, ADVENTURES, RPGS,

GUERRAS, ESTRATEGIA, CORRIDAS,

SIMULADORES E MUITO MAIS

* APLICATIVOS - PARA DIVERSAS

AREAS: EDITORES DE TEXTO, BANCO

DE DADOS, MALA DIRETA, CONTROLE

DE ESTOQUE, INFANTIL, ETC

" HARDWARES & PERIFERICOS -

PLACA DE SOM SOND BLASTER PRO:

DEIXE SEU MICRO COM 22 CANAIS

EM FM, ENTRADA PARA CR-ROM,

MIDI, COMPATIVEL ADLIB E SOUND

BLASTER I. CONSULTE-NOS.

MICROS, MONITORES, MOUSES, ETC...

SUPERI PROMOCOES

" A CADA 10 COPIAS GANHE UMA GRAVA-

CAO GRATIS.

* ENCOMENDE SEUS SOFTWARES POR TELE-

FONE E RETIRE EM NOSSA LOJA E GANHE

20°/o DE DESCONTO NOS SOFTWARES.

* PACOTES ACIMA DE 100 GRAVACOES

GANHE 307o DE DESCONTO NO SOFTWARES.

' 3 - TRAGA O CATALOGO DE

OUTRA SOFTHOUSE OU NOS

› ENVIE UMA XEROX DE SUA

' 'I ' TABELA DE PRECO ATUAL

PELO CORREIO, FAREMOS O MESMO

PRECO COM 5% DE DESCONTO. -

 

  

   

SOLAR TELEPEDIDO >

FACA SEU PEDIDO DE SOFT-

CARTA, E DEPOIS RETIRE E

PAGUE NA AGENCIA DE ÇOR~

REIO MAIS PROXIMA DE SUA CASA.

(SISTEMA SEDEX A COBRAR)

' DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL

  

' 7'” ULT/MOS LANÇAMENTOS

1 EM GAMES PARA SEU PC.

 

STAR FLIGIT II (VIDEO EGA/VGN (9 DISCOS/CM NEM("ISOOV

MANDE “NME“

to" &ESCGOSl/SHUT'PLÊP'FRÊHSPWEEP m (nau &gba/STMcon

TROL (2 DlSGOSl/DRAKKHEK (5 DISCOS?! LEE LMS (30600521

CONTRA (ZDISCOS'l/TI'E moram (uma VGN“? 035005,/

K-QIEN Il (g JIS'OOSVDAS BOOT (305mmROLL (2 “500511

THE “HIS" AII. (E 0150051/THE HULK (1 MOT/WH OIETHOTT-

ERS (1 lTM COMO O :com

mscovmna'!! (2 ¡usem/TOTAL ECLIPSE (1 MOGI/64051' N GO-

BLINS (i usem/40 OOXKING (4 DÍSCOS'VDICKWV(6 DISCOS"

BASKET MASTER (1 DlSCOVBUFFALO BLLS (O MGOS/ALÍENFMSS

(O MSCOSVNEUROWSH (2 MOGI/“MES OF STEEL (2 ¡15009!

MG~29 FULCRON (2 DISCOSVE UMA MOS.

APLICATIVOS - DOMINIO PUBLICO

E SHAREWARE.

MOON (MMS) - SISTEMAcomo PMAWSK1DISOO).

WOW cmous¡ - «um O cansou DOWSnasci».

HIGH MUSIC › DIVERSAS' MUSICAS PARA ABU! E saum MASTER-(“5005)

FUNCTION Or GRAPHS - FROMPMA CALCULOS MTMT'IOOSK'ÍDÍSCO)

BRM( CHM WANT!“ JOGO m(1 DISCO¡

CHECKER (COMUNS) - JOGO DE DAMAS FMAWS'. (1 CISCO!

AXS DOS LEVEL 2 - SISTEMA DE CONTAILW (T

PC SOHT - F ACA SUAS APOSTAS DA SENA OU DA LOTGSIPER. (1 CISCO)

mam - sn Ton o: TEXTO. (2 015009
romanas zon' - Ton DE rms.u msom
osmsvs - uma:: a: cALcULos. (2 DISCOS!
Pc rouca ruvon o: mmoawrm. (1 usem.

PREÇOS CONGELADOS (JUNHO/JULHO)

PREÇOS CONSELQDOS PARA UOCE PODER CLRTFI RS FEFMS

   

l '1 t :s E A a¡ sz â e r. ñ

   

COMMITOS PROGRAMAS NOUOS.

JOGO DD (POR DISCO) ---> CRS 5000,00

APLICATIUO DD (POR DISCO) ---> CRS 5400.00

JOGOS HO (POR DISCO) ---> CRS 9500.00

APLICATIUOS m (POR DISCO) ---> 0181000030

CORREIO (DESPESAS POSTAIS) ---) CRS 6000,00

ESTES PREÇOS INCLLEM O DISCO.

UOCESF'ODERM TRAZER SEUS PROPRIOS DISCOS.

IINHA COMMODORE AMIGA

* SOFTWARES - JOGOS E APL/CA-

TIVOS.

* HARDWARES -

INTERFACE DRIVE EXTERNO >

USE DISCO 5 1/4 EM SEU AMIGA

COM A ¡WESJMA CAPACIDADE DO

3 1/2 USANDO ESTA INTERFACE

E UM DRIVE 5 1/4 DE PC' 1.2.

RGB- COVERTEMOS SEU TELE-

VISOR EBI! RGB COLORIDO.

E MAIS: DIGIVIEW, SAMPLER C/

MIDI HI-FI,RG'B VIDEO COMPOS-

TO,AIWPLIFICADOR, E MAIS.

CATALOGO GRATIS I!!

SOLICITE o seu POR TELEFONE ou como, ESPECIFIOUE o MICRO.

   



  

um] momwda uma mao

mm] ;rior uq. do quadro no viam

um

Won] ,Endsroço novídeo

numca; .mmda nunca/pm

ML¡de ;mudada da volume/!man

uml

“400011 ;Segmento do Mm

da.“

611.1

(n

dx

m

dx

di

41330001¡

DUPEBS

;Retorna ao lancamento

BMW

LIGA

VIDEO

com

LIMPAO

sim

dl

:MI

[emdiLbh

ds

[aszdim

di

ai¡

DUPHJBâ

dl

51,60 “

dh

DUPHBÂS

DESLIGA

COLOCA

[WWWRECORTX

VIDEO

RECORTE

matam]

bx

;Define o quadro

;Calc o endereço do cama seu»

;rior esq, do quadro no üdso

;Endereço no vídeo

;Quanddads de linhas/pixels

:Quanudade da colunas/bytes

;Segmento do buffer

IMI

ALM]

51

[es:d!].a.l

[eszdhñOOOhLal

di

ah

DUPV'BS   

ã
ã
ê
ã
ã
x
ã
ê
ê
ã
ã
ê
ã
ã
ê
ê
ê

ã
ã
ã
ã

g Ê
ê
ã
ã
ê
ã
ã
ê
ã
ã
ê
ã
ã
ã
ã
ê
â
ã
ã
ã
ã
ã
*
§
ê
ê
ã
â
ê
ê
ã
ê
ê
ã

a

;Calc omam domw supo-

;râor uq, do quadm no vídeo

;Endereço no vídeo

Wanda dalinhas/pm

;Queimada da colunas/bm

;Semente da buftar

bx,1 ;'I'mnafem um bit para o byte

bx) ;Igan máximo byte

::1,2 ;mm2 bytes

dLBO ;Próxim 1mm de pixels

DEQLIGA

COIDCA

¡Desracwmm 3300312

VIDEO

BECORTE ;Define o quadro

bxiGotcur)

b¡

BEIRA

DUPHRO

DXJPXH

mm¡

CALCXY

diJleoc]

dMIJCDl

dLILIOO +l]

VIDEO

“Mendel

;moon

Momwdomwsupe-

Mesqmoquadronovídoo

;Endereço no vídeo

;Quantidade de linhas/puma

;Quantidade de www/bytes

;89mm do Mer

da.“

dll

CLSQUA

¡Lú!

11mm ,

amour.

uma

animou

M

mas

numm

 

ã
ã
â
g
g
â
ã
ã
ã
ê
ê
ã
ê
ã
ã
ã
ã
ê
â

a
ê
ã

POP

m

;Limpa quad Antes da Mução
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TRANSFORME SEU PC NUM FAX COM A PLACA

DDFAX -96

DDFAX-96 é uma interface de comunicação para computa-

dores da linha PC XT/AT, que conecta seu computador com

o maravilhoso mundo do Fax.

Compativel com todas as máquinas de Faxes existentes.

Transmissão e recepção em 9600 BPS.

Assistêncialtécnica permanente com atendimento ,ON

LINE' atraves do proprio Fax.

PLACA RF - VIDEO COMPOSTO (PAL/M)

Placa para computadores PC XT/AT que transforma

o sinal de video RGB de uma placa CGA em video

composto colorido em sinal de RF (saida para a tele-

visão), ambos PAL/M.

O som do PC (alto falante) é tambem adicionado ao

sinal de RF, permitindo ao televisor reproduzir som

   

DD - VTX

A placa interna do DD-VTX é um modem para micro/computadores da Ii- impressora ou em um arquivo de texto qualquer.

nha PC XT/AT e compativeis que opera no padrão CClTT \7.23, cuja utiliza- - Impressão 'buferizada' e 'transparente', ou seja, o micro

ção e aplicação é direcionada para o acesso a bancos de dados tipo VIDEO não tem que aguardar a impressora imprimir, e pode

TEXTO via linha telefônica., ç continuar a pesquisar o banco de dados do VIDEO TEXTO

AS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO DD-VTX SAO: durante a impressão.

- Discagem e rediscagem automática - Impressão texto ou gráfica.

- Monitoração da linha durante a chamada. - Recepção de dados tambem 'buforizada', ou seja, totalmente

- Desconexão automática no caso de perda do sinal do outro modem. irldependente da velocidade dp PC:

- Software compatível com placas de video CGA, VGA e EGA. ' Me““ de @maridos "a Pame 'menor da ieIa- .

. A impressão de dados pode se, fem, tamo em uma - Software rigorosamente dentro das especrficações do Video Texto

_

MEDIA MUSIC

A placa MEDIA MUSIC é uma placa de som O produto inclui o software e amplificador

de alta qualidade que gera sons e musicas e com controle de volume de hardware capaz:

pode ser usada com as centenas de softwa- de acionar diretamente alto falante

res de programas de entretenimentos, edu- externos.

cação e comerciais já existentes no merca- Corn a aquisição deste produto você acaba

do. de entrar na era da MULTIMIDIA , onde

A placa possui¡ 11 canais de voz para musi- programas em CDROMS, WINDOWS e JO-

cas sintetizadas em FM e é totalmente com- GOS avançados tornam a utilização da PLA-.

patível com software ADLIB. CA de MUSICA indispensável.

(011) 562-0437 / 562- 9343 f
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WORD o GAES
Rua Campos Sales, 1440 CEP. 16700 GUARARAPES - SP - Tel. (0186) 60.1302

  

  

' FORMAS DE PAGAMENTOS:

(1) CHEQUE NOMINAL E CRUZADO _ ' (2) DEPOSITO BANCÁRIO

(1) CHEQUE NOMINAL: envieem nome de LUCIA SILENE DA SILVA, junto (2) DEPOSITO BANCARIO: Banco BRADESCO - agencia 0133-3 conta cor-

com seu pedido. rente 58574-2 em nome de LUCIA SILENE DA SILVA

PRAZO DE ENTREGA: 05 A 10 DIAS GARANTIA: 365 DIAS (1 ANO)

 

Relacione em uma folha o codigo, nome e quantidade de disquetes usados para cada programa. Para fazer o calcqu multiplique a quantidade de disco

gravado, conforme tabela de preços abaixo, mais a despesade envio: SEDEX.

CHEQUE/DEPOSITO: DESPESA POSTAL

Copia de jogos 5 1/4 Cr$ 5,000,00 SEDEX: a confirmar em sua agencia de correio.

Copia de aplic.5 1/4 Cr$ 5.500,00 REGISTRADO: Cr$ 10.000,00

  

PROMOÇÃO

Para pedidos acima de Cr$ 150.000,00 - pague em duas vezes, uma cheque

a vista e outro para 15 dias.

Para pedidos acima de Cr$ 200.000,00 - pague em duas vezes, uma cheque

a víisia e outro para 30 dias.

Despesas postal por nossa conta.

PROTEIA o sru mmmômo
Mini-aspindorpanlimpeugenlde\ Kitoompletoparalimpezamiuoe'
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drives

5 1/4 3 1/2

     



  

 

COD - NOME D COD - NOME D COD - NOME D COD - NOME D COD - NOME I

   

  

             

001 . TETRIs 01 052 . SERVICE PLAY TENNIS 01 103 .LINKS v/w 05 155 - LAKER x CELTICS 02 206 _ MAH JONG V) 02

002 - ELITES 01 053 . BILHAR 3D 01 104 . BLU MAX J/W) 83 ç 156 . BAD DUDES 1312I 207 _ SIM cm¡ EAerH [03

003 - DOUBLE DRAGON I th (02 r 054 . KINGS or THE BEST (02 105 - DAWN RI SEt/ZvO/NV) , 157 . ARTOF WAR I 208 _ ,.G SAM PuzZLE (0¡

004 - COMANDO (01 1 055 . FORD SIMULATOR 1 (01 106 - DAS BOOT (V 03 ' 158 DIE HARD 02 09 _ LHK ATTACK CCHoppER ç 02

005 - EROTICO SHOW -tO- 02 056 A ROCK FORD (02 107 . GUN BOAT g¡ L 03 159 MOTOCROSS 02 210 _ M0555 02 l

006 - PRINCE OF PERSIA 02 057 - TEST DRIVE I oI 108 . HALLEV DAVI so 02 160 . WORLD CUP 90 02 r ¡LLSFAR 02

007 - SKY FOX II 01 058 . ROBOCOP I oI 109 . OLORADO 02 Iól . MARIO ANDRETTI GP (V/W) 01 m F matar/W 06

~ 008 - WINTER GAMES 01 059 . THE CICLES 02 IIo . SPACE ROUGUE 02 162 . TOM a JERRY or 213 pc p rc ALLENDER o¡

1 009 . WORLD GAMES 01 060 . M-I TANK PIATOON 03 111 . DINO WARS 07 163 . SPV vs SPY 01 214_ A _ A o¡

010- FRIGHT SIMUIATOR 4.0 01 061 - MUSCLE CARS P/O TD2 01 112 -OUT RUN 02 164 . SUPER HANG ON 01 215, RUSH mACK (02

~ 011 ~ BATTLE HAWKS 1942 l 2 062. ILHA DISNEV (w) or 113 ARCANOID 2 82 165.THEXER 01 216MB““ MASTER (0¡

012 . A HORA DO PESADELO 02 063 . pwoorq or ¡14.ION 510w I 3 166 A VIAGEM AO CDA TERRA 02 2V _ ONE IN ONE (02

* 013 - THE GAMES OF HARMONY 101 064 . FOOTBALL AMERICANO or 115 - MAGIC JONHSON 101 167- MANIAC MANSION 2 (V) 02 m _ CENARDNS mg DRIVE 2 [0¡

r 014 . PARIS DAKAR (02 065 . DEFENDER OF CROW 01 lló . TEST DRIVE 2 (W) 02 . 168 . BECK To THE FUTURE 3 (V/W) 05 m _ TURBO OUT RUN 03

015 - BLOCKOUT 01 Oóó . WORLD CLASS GOLF 01 117 - BASEBALL 03 169 . WELLTRIS 02 220 _ FU AR 03

¡ 016 . AIRBONE RANGER 01 067 . TURBO CHAMPION 01 118 . ALTERED EAST 03 17o . FERRARI F I 02 22¡ _H6 COMBAT mo¡ 03

017 - PT-Io9 01 068 . PAPPER Boy o¡ 119 . PHARAOS TUMB 01 171 . FLIGHTER SIMULATOR 3.o 02 222 _ TITAN c 2 02

015 - 688 ATTACK SUB-1 01 069 , BARBARIAN o¡ 120 . STRIP POKER-2 01 172 . TELAS PORNO I (01 223 _ CINE FORNO r o¡

019 - PIPE DREAM 01 070 . ECHELON ( 2 121 -RAMB - 02 173 4 TELAS PORNO 2 02 224.01% PORNO 2 o¡

020 - SPACE HARRIOR w) 1 2 071 - USS STRINGER or 122 - ROGER RABBIT 02 174 . STELLAR 7 04 225 _ CINE FORNO 3 o¡

021 ~ RENEGADE (EGA 02 072. KEITH VAN PRO SOCCER 01 123 - 668 ATTACK SUB-2 02 175. AIDS E01 226 _ METAL MUTANT (WW) 02

022 - SOKOBAN [OI 073 . BATTLE TECH I (02 124 - RASTAN SAGA 02 176 - CAPITAIN COMIC (V ) 01 227 _ MIG 29 02

023 - F~Ió SIMULATOR 02 074 . SPACE RACE o] 125 . GREMMLINS 2 01 177 » IT MOVE SHOT IT (03 223 _ GHOST/N GOBLINS (or

024 - SIM CITY 02 075 - CARMEN SAN DIEGO 01 126 . BUCK TALES I 2 17a . xTETRIS E01 229 _ HALL ROAD TYCOON [02

025 - WORD OF SAMURAI 83 076 - FALCON SIMULATOR 01 127 - ARCANOID 1 01 179 . MICRO SCOPE MISSION or 23o _ pGA TOU¡ GOLF o]

026 - MONOPOUO I 077 . BACK To THE FUTURE.2 (02 129 . CALIFORNIA GAMES 01 180 . STAR TRECK-SIV/WI 05 231 . ASTROI or

r (127-SEA DRAGON 01 07a. STREET ROAD-1 (01 130. FRIENDISH FREDDY'S ( 6 181 -CENTURION 03 232 . TICO ETECO 01

r 028 - ROAD RUNNER 01 079 -GOLD AXE (02 131 . GRAN PRIx CIRCUIT (01 182 - FIRE POWER 0 233 -EAST US WEST 01
1 029 . MAN HESTER FOOTBALL 102 cao . RED OCTOBER 101 132 . OPERATION WOLF (03 183- F-15 STRIKE EANGLE-2 02 234 _ XMAS LEMMIN o¡

O30 - CAPIT TRUENO (01 081 _ su 02 133 _ DONKEY KONG 01 184 - THUNDER SHOPPER (OI 235 _ MEGA MAN o¡

03| › WING'S OF FURY 102 082 -WORLD SOCCER(W) 02 134 . PINBALL WIZARD 01 185 - STAR CONTROL 02 236 _ SIM mw 02

032 . FREDDY HARDEST 01 ea v or 01 135. RAMPAGE 01 186 . BAT BLOOD 04 237 SUPER TE RIS 02

03 - - - 0I 084 . INDIANA JONESI 01 136 SPEED BALL (02 187 . DEATH TRACK (WI 02 238 BANANOIDÓVE (0¡

034 - SAPO - DEMO OI 55 _ _r_ o¡ 137 . TOMWALK 01 188 › BATMAN THE IE O3 239 SUPER o; R A [02

035 - MARIO BROSS V1 01 086 . AFTER BURNER (02 135 . FIGHTER SIMULATION 01 189- KING QUEer 101 240 BALLISTRIX (or
036 - GRAVE YARDE E ?02 037 . KARATEKA [o] 139 _ AFRICAR Bugs 01 190 - HEAVY METAL 01 24¡ _ Emo( CAR (02

037 - MENANCE &VI 02 088 - BATTLE CHESS 02 140 - AIR COMBAT 01 191 - HOVLES 1%11i 242 . GATO (01

038 - INFILTRADO A 2 (01 009 . CONANIV/W) 07 141 v CHESS MASTER 2.000 01 19? - RENT HOUSE I02 24a . TREE STOOGES 02
039 - STREET ROARD . 2 (O4 ooo . DAYS oo; THUNDFR 02 142 _ AI; o ETEIMoso 01 193 - GUERRILHA WAR 244 _ OON WALKER 03

040 -JET FIGHTER SIMULATION 01 091 . TARTARUGA N|NJA 2 (w) 07 143 _ CHAMPION BOXING 01 194 - INDIANA JONES 2 O2 245 _ SPACE QUEST¡ (0¡

041 › SUMMER GAMER 2 01 092 › THE SIMPSONS 1 (V/W) 04 144 . KARATE CHAMPION 01 195 -THE NINJA 1 246 . ASTERIX 02
O42 - CUBIC TIC TAE TOE 01 093 . SPACE ACE W) (10 145 - CRAZYS CARS-2 OI 196 - RACE (OI 247 _ STEEL THUNDER 02

043 - ROBOCOP 2 102 094 .VEIRD DREA S 02 146- FORD SIMULATOR 2 102 197 - OIL WEEL 05 24s . TEST DRIVE 3 (V) 03
O44 - SKATE ROCK (01 095 . FIGHT o; ¡NTRUDER 06 147 _ TART GA OI 198 - BATTLE OF BRITAIN 04 249 _ XENON 2 O3

045 - INDIANAPOLIS 500 102 096 . THE TERMINATOR (V/W) 07 1413 . OFF SHORE WARRIOR 01 199 - LOOM 06

046 ~ STAR TRECK 1 01 097 - . 01 149 - LOMBARDY RALLY 02 200 . BATTLE ZONE 01

047 - TAPPER 01 098 . DOBLE DRAGON 2 o¡ 150 . OBLITERATOR .gw 02 201 - WING COMMANDER I (VNV) 12

048 - CAPITAO AMERICA 0? 099 FACE 1011 151 . EARLY WEAVE EBALI 01 202 - PSY 5

' 049 - STUND DRIVE 04 100 . PANZA KING BOXER (VNV) (04 152 . CASTELVANIA I 2 203- NEW YORK WARRIOR (E/W) (02

* 050 ' GOODY (01 101 . WEtt OF FORTUNE or 153 - CONTRA GRYZOR v 01 204 › ARTIC FOX 01

051 -CONFUCT IN EUROPE (92 102 . AVOID THE NOID 01 154 - SHINOBIL 02) 205- NINJA GAIDEN 01
...

  

       

       

225 › !MAGEWcrio ' oro eometrico 3D 00 › F -impnme testo dI (02 121 - PC STOCK-controle de ações

205 › 800-2 DISKETT BIO ENHANCER-Iormoto discos 800k - FONTED DISK-mudo o cometersomentelego/vgol 01 155 ~ PC TOUCH-ensino uso do teclado

100 - ABC FUN KEYSensino I laso crion o ~ FOR FONTORAFEKScodastro suo co|.Iotogr1oIios 01 016 - PC ULTIL-corriunto de utilitário

217 ~ ACTAEON- erenciodorâ disco rig' a - FOREIGN LANGUAGESonsina Iroses VlIinguos OI 152 - PC VT-amulo terminais VT 102NT 100

059 - ACTIVE LIT ›o endo,ca|o onízo compr. - FORGE VERSION-utiitolos p/DBBÀSE 3 01 032 - PC WRITE-poderoso processador de textos

O40 - ADMINISTRA DE ESC LASAadm. asc. e academias 4 - FORM MAS ETE-crio e im Time Ionnul/ 01 088 - PDIVIM › ro ramos dcóde fontes

176 A AGRICULTUKAL-admin. de tozendus - FORMAT MASTER 81 COBYMASTER-Ionnp/drive 1.2 MB OI 095 - PERSON L LENDAR-ogendo compmompleto

060 - AMPLE NOTICE-uttlnontxolendnlorme › FORMGENNIS DISKDUPLICATOR-copio/Iormoto rapido 01 096 › PIANOMAN-compoem musico e partitura

192 - AMY'S FIRST PRIMER-vol.iogos /crionços 7 › FUNNELS- ensina matematica p/crianço 01 143 - PICTURE THIS-desenhos proiissionois e tecnich

079 › ARI [V.2.2I]-me|hor compacto or disco › GALAXYE LIFEmuito parecido c/wordstor 01 150 - PIROUETE-telos com on out personalizados

164 › ASEASYASpIoniIho de calculos ~ GERMAN TUTOR-errsina a lingua olemo 01 097 - POKTRACvcontrole de investimento

001 ~ ATSLOrN-diminui o veloc. slAT 4 . GRAPHIT-cria rolicos comerciais tipo torto 01 169 - POI/VER SHEETS-trídímensionol drotoçõo

048 - AUTO MENU oderoso sist. de menus HARD DISK UTTLITIESgronde coletoneo utilit. 01 099 - PRINT CONTROL PROGRAM-selec.te|os/Impr.

078 - BANNER 81 SI N MAKER-Iaixas, cartazes, let . HDM- er. disco ri ida 01 098 -PRINT SHOP GRAPHICS-mais de 2001igs.

058 - BASIC LINE-util. progrr basic ~ HEBKE ÕUlZ-hegraico antigo 01 022 - PRIYÁT BOOKEEPER-contobilidode pessoal

061 - BILL POWER PLU prestadores serviços - HEXCALIBUR-comondo de edIçoa p/orq. texto 01 149 - PRIVAT LINE-protege e dosprotege orq.

070 - BOX-util. criaçao telas p/TP - HEXTODEC 8. DDECIOHEX-2 ro r. /ossembIer 01 068 - PRO FILE-o endo teleton, impretiq,

072 - BRADFORD-crio V/Iontes letras podroo XS - HOME MANAGEMENLcorIIo i|i a pessoal 01 139 - PROBABILI STATISTIOpro nmotemut.

062- CALCULUS-Iutorial p/ens. de algebro - IDEAL TERMINAL- rogr. decomunicaçao VTIOONT52 OI 012 . PROCON FORTUNE . astro o ¡alperíil pessoa

228 - CÁLENDAR KEEPER-crio col. de parede - IMAGE 30 (CGA -permite veere desenharem 3d 01 144 - PROGRAME UTILITIES-Iiltro p Video texto

189 - CASH TRAC-corrtrolo dboncorios 5 -IMAGE PRINTimprime qualidade corto 01 138 - PWIZSTAII-anolise numerico polinomios

027 - CAT DiSK-catoloqodor de discos 7 - INCONTROLo aniza seus trabalhos (02 140 « QMONDEM-progrde teiecomun.

028 - CHARTS UNLIMI ED›¡rrt,progrgroI.e texto ~ INFORMATION LEASE-bca. dados p/ textos 01 178 - QUBECALC-tridimensianal mostro faces cubo

162 - CHASMensino lingua em ossembler ~ INSTA CAIC-o mais perfeito clone do sídekiclr 01 227 - QUICK MENUgemdorde menu

177 - CHECK IT OUT-contr. e cheques . ITALIAN TUTOR-ensino lingua italiano 01 158 - ROTOR - atraves do cursor crio molduras

003 - CHEMICALMOLECULAR MODELING-crio mol. em 3d 0 ~ LABOCOAT-sutilit. laboratorio clinico 01 185 - SCREE DESIGN-desenho teles c/corocteres

102 - CHESS-con". chequesentrado/saido - LETTER WRITE-impr. cartas personalizados 01 188 - SCREE PRINTER UTILITIES-imprime expande caroct.

171 - CHI WRITE-processadorde texto - LIST-ideal !impressao documentos 01 141 - SEBFUcria o uivo Bat

103- CHIRO-bonco de dados p/medicos 7 - LOTO EVER-imprime o parIil da personalidade 01 148 - SERIAL FILE C PY-tIonsoIrqentro 2 micros

193 - CMPCALC 3~tronst. seu PCemcolculadoro › MAKENDAngerenciadorde tempo [contem calendl 01 187 « SIDE WRITEim Lplonilhos tabe documenrtos

063 - COGO81 PLOT-progl. p/eng. a desenho 9 - MARKET-controle de mercadode açoes 01 015 - SIMPRY LABEI- esenho e imprime etiq.

165 - COMPASS-outomacoo de escritorio - MASTER FILE DISK- rocuro e localiza oro. 01 211 - SIMPRY LABELS 3-completo sistetique.

104 - CONTAS PAGAR/KECEBEP-complsit. ctosIP/R ~ MATRIX CALCUIA R-dedicodo o analisa ostatisn'co 01 01 - SKY CLOCK-progr de astronomia

049 - COOPERGRAPHICS +I-col. Iia. n/Drinte shop - MAXCAT-catolo odor dee diskates 01 172 - SKY GLOB› ro r. de astrologia

221 - DATABASE PUBLISHER-onnaz, gerencia dados - MAX FORM I, 4A-IomIoto discos dinais espaços 01 142 - SLIDE GENERATION-geru sIdes e transparencia

OII - DATABOSS-gerencia bcadados - MENU CONSTRUCTION-crio menus protissionais 2 161 - SPANISH VERB-verbo em espanhol

010 - DAIÂPIOT IUÍÍCO bidimensionais - MICAL-pro r, diagnostico medico 03 199 - SPC INVENTORY PLUS-comtrrole de estoque

207 ' DMSIC 3 OUTINESTMÍS 10'11“15 P/DBBASE 3 - MICRO GENE-crio orvora eneoIogica 01 145 - SQEEZE PRINT-cont. Ioñr. impressão

209 - DBPROGpIogL video locadora - MICRO REGISTER-contob tur/n.IIscais 01 195 - STATITIQL CONSULTA -resquiso de estot.

- 95100 1- p/ M55 3 - MICROMACROBAT-novos comandosorqbot 01 122 › STOCK INVENTORY-corrtroe de estoque

057 ' DCOPY MENUMAIIC- W005 WIP/50910 - MINIGEM-outro utilitep/ ;col 01 019 - SUWEYOR-poro en enhairros s topogroIo

051 - DESK ANDMATCH-outtto clone da sideliiclr ~ MONODRAW6 SCR Em DESIGN-Utilp/Nbro pascal 01 023 - T-REF-un'litorio Irmão pascal

039 - DlEI DISK'SUQGStoes de dietas p/contt 9 - MORSE- ro r, p/rudioomodoros 01 173 - TECNICAL E EDDITOPedItor de texto p/progr.

90 - DIRECTOR ' gar. discos rigido - MR.LABFL-Ep7imprimir et¡ vetos 0 146 - MESCAL-proida sottwora

061 - DlSMê-Aprroõãm basics - NUITI EAS - erenciodor o, dodos 0 175 - TEMPLEXX» ro r. que gera gabaritos

013 - DISK A INGcokulodordisco 9 - MUSE-bco. odos asp piascritorio (0 124 - TESTAND RATN- rogroue pre ro teste

007 - DISKCOMANDO-clone da Norton Utilities - MUSICAL BOOKS-progjportituro toco musicaq 0 229 - THE PERFECT EDI R-processo or de texto

003 - DISK DUPE- copigfrogr. v/Ionriotos - MYSTIC PASCAL-terramoto p/poscal 0 126 - TOUCH TYPE TUTOR-ensino dotilogratio

216 - DlIFE-Êroçqr. ag ito o uivo 081653 - NEW YORKWORD-Proc. de texto 0 125 - TRADUTOR-traduz em quoI uer idioma

009 ~ D05 o I llElI ME 04119" "105110 ?BIO “Gt-D03 v NORLAND-esc. e apres. soluçoes 0 029 - TURBO FLOW-desenho de uxogromas

025 - DOSHELP' exibe telas acamondos do DOS 06 . ON SIDE.¡mprime relatorio; 0 159 › TUTOR-ensino uso do PC e DOS

O 2 ' DOS @OK-CONN* USO do "800,th “nha - ORACLEensino o uso torote ich¡ 01 174 - UNIKEY GOLD# mais Iocil acentuar

03| - DOZESwrius utIITidades oro. COMPACFILFTrrecoIA ut¡ . da hard. 01 186 . UNISCREEN-gero telas ¡onelos etc

053 ' DRAFT CHOICE'PW 50d: C01“ 100m 3 - Or/ERLOAD er. de com Iomissos 10 127 - UNITS - conversão unidades de medidos

033 - DREAM-bm dados relddOHGl 420 - PAINT SHOÉGI WAII. «pIongmpv/Ionnotas 0 128 - UNPROTECT-prote e o ivos

054 - DRIVECHK81 ALIGN-tasta drive alinhamento . PARTICLE SIMUMTION-simula arbitos planetas 0 129 - VECTORonoIIso to Io vetores

214 - EASY F0 ATIoanotador corn inumeros rec. 090 - PASCAL TOOLScontem util, p/poscol 0 I9I - VIDEO RENTAL SISTEMS-ideol p/Video locod.

074 - EASY INVENTORY-controte estoques 157- Pc BBROWSE-ocosso arq.toxto ç 210 . VIDEO TAPE CONTROL-progrp/Vidaa locadqu

03° ' EDEN ' Odliu ML how, dali¡ e 9111191500 «163 -PC CALC- planilha de calculos 0 130 - VID CHEN A ensina de quimico volencotorros

082 - EDRAW-Irn rima dio romos do blocos 036 - PC COLLÀGE- rmite e crio desenha video 0 113 › VIRUS CHECKE-progrcantro Virus

073 - ELECTRO -p/eng. e etronicos 154 - PC DEALconturda partido 0 204 - VMS40-sim. mamona Iims/oms

055 - ELETRO'GIÉIW 019011191““ 919111505 091 - PC diagnostico de equipamentos 0 042 - VUIMAGE-talos gráfico digitalizados

202 4 EMUL 87-simuludor e “Processador 219 . Pc ECAP- rogr, analisa de circuitos o 1:12 . VAMPUM-campotivel c/Iirgua em dBose III

0 ' R' 01151110 da matem'lm 094 - PC FON - rrnite o im mosca da 243 DOS 2560x2 0 002 - WINDSHELL-gerericiodor e Isca rigido

105 - EVALUATE-rasolve eouoçoes 215 PC GENEKL UTILITIE -coni. 4 utilit. 0 133 - WIZQUIZensino Basic logica computador

06 - EXPRESS CHEX-bco- dados P/cheaves I - PC HELP~ansino comando do I 134 WORDPERFECT 5,0-ensica word pertect 5.o

167 - EZCOPY lltfet'mo tomadoraims 092 . Pc lNVENlORYgoro IoIorquanI. g) 14 . RD GAMES-aumento o raciocinio

107 - FA CY NEI-imprime etiquetas Morrem 17o . PC KEY DRAW-Desktop publishing I o 223 - WRITER'S HEAVEN- coletanea comandos Perite

083 4 FAST-II vagar" de mogi. rapido 005 ~ Pc MUSICIAN-pemiite cria e tocar musico 01 197 . wrNDFIELDSIxo. dados suporto 70 campos

108 - lltE RA H-vht #programadores 093 . Pc ORIGAME-orteda dobroturo 01 135 . XMTCH-util, usa comando bot.

19° ' FLASH CARDS'CIJ'IIBM mai» "19195 065 ~ PC PAYROLLItha de pagamento I 2 136 - KMODDEM-permite comunicorcom micros

109 - FLOW DRAW-Gender dedlaammas 026 - PC PROFESSOR-ensino lmmmbasic 101 137 - XPOITT-progr. tronsterencio

   E _ msx PROMÇÇAO ESPECIAL

MICROS BKPERT e HOT BIT sem novos com“ BREVES nox E PERIFÉRICOS A maços DE cusro  
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Indexação em Pascal

Neste artigo trataremos de questões envolvidas na implementação de uma

estrutura de banco de dados utilizando uma linguagem de alto nível.

As estruturas que discutiremos são implementadas com recursos gerais, presentes

em praticamente todas as linguagens de programação. Nos programas apresenta-

dos, empregamos a linguagem TurboPascal em sua versão 5.0.

Alexandre de Azevedo Palmeira Filho

Apesar de bem simples, o programa uti-

lizado como exemplo é bastante completo:

trata-se de um gerenciador de agenda tele-

fônica, com indexação apenas por nome.

Com pequenas alterações podemos utilizar

este programa para outras aplicações que

usem um único índice. Além disto, através de

modificações que não alteram a estrutura bá-

sica do programa, podemos passar a usar

dois ou mais índices ao mesmo tempo. As-

sim, por exemplo, poderíamos realizar inde-

xação por sobrenome, endereço, telefone etc.

Podemos também trabalhar com mais de um

arquivo de dados ao mesmo tempo.

Abaixo trataremos dos motivos que levam

a utilizar-se um banco de dados indexado, e

possíveis formas de implementação. Ao f¡-

nal, apontaremos alguns aperfeiçoamentos

que podem ser feitos ao programa.

POR QUE USAR UMA ESTRUTURA DE

BANCO DE DADOS?

Inicialmente examinaremos as vantagens

oferecidas pOr uma estrutura de banco de da-

dos indexado, que devem compensar o tra-

balho (custo) de sua implementação.

Antes de tudo, estabeleçamos algumas

definições básicas. Um registro é um conjunto

de informações que dizem respeito a um

mesmo objeto e são armazenadas conjunta-

mente. Assim, em nosso exemplo, um regis-

tro é composto pelo seguinte conjunto de in-

formações: nome, endereço, números de

telefones e ramais. Um arquivo é um conjunto

de registros. Devido ao seu tamanho, geral-

mente os arquivos devem permanecer em

parte em disco, não podendo ser armazena-

44 MICRO SISTEMAS  

Progran Inicializa;

uses GU;

Em!

I
l

record _

nr: lonqlni;

rl: :Mayer:

rg: :alegar:

and,

tals : array !1..31 of tel:

celula t: record ,

none : strgnqiaal;

ande : stringlsal;

¡Lie! 1 :Magela:

f _ 2 tals;

atuava : boolean;

* and¡

index = repor-d _

t : Integer'

noise: sil-madri);

end;

Var _

and : $312 of çelula;

a 3 :file of Index;

t me: Index;

nea_ : char:

m

gssiqnãarqâáãaclos . tel: ;g

ass¡ ar a os. , _ .

âãtêãxâgêos de .Agendas antigas serao perdtdos

- 1

c ::llpCase (reading ) ;

if azia' then

begin _

reurgteiarql);

, çewtteçatãa);

mágoa.“- ;

m4me.none_::'f;

prtçehrúnndtcer

mghcemmegz'_

¡rt-¡tetaqu indice);

claseurqll;

close(arq2);

and¡

  



dos totalmente na memória. Uma chaveé um

campo do registro (ou o resultado de ope-

rações efetuadas sobre um conjunto de cam-

pos) a partir do qual desejamos localiza-Io. Em

nosso exemplo a chave são as quinze pri-

meiras letras do campo nome. Um índice é

um registro simplificado, contendo apenas in-

formação suficiente para IocaIizarmos o re-

gistro completo no disquete. Um indice pode

ser composto apenas da chave e do endereço

do registro. Adicionalmente podemos incluir

no indice uma variável que indica se o regis-

tro está ativo ou se foi apagado logicamente.

Nossa principal motivação para utilizar-

mos índices é evitar a necessidade de efetuar-

-se consecutivas transposições de dados en-

tre disco e memória para localizar-se

determinada informação, o que é proibitiva-

mente lento. '

Os indices, por tomarem um número

muito menor de bytes, podem em geral ser

mantidos inteiramente na memória, inclusive

mais de um conjunto ao mesmo tempo. Além

disto, passamos a trabalhar com uma estru-

tura mais leve, o que ajuda a acelerar ainda

mais o processamento.

Os indices também permitem que mon-

temos estruturas avançadas (como árvores

B*, por exemplo), que tornam muito rápida

a localização de dados, o que seria totalmente

impossível se contássemos apenas com os

registros. Outra vantagem imediata: pode-

mos ter os dados ordenados por mais de um

índice ao mesmo tempo.

Sempre que possível, evitamos alterar a

posição física dos dados no disco por ser uma

operação que consome muito tempo. Entre-

tanto, mesmo que desejemos reordenar fisi-

camente os registros, os índices são de

grande utilidade: basta que copiemos os re-

gistros (na ordem que obtemos percorrendo

índices) para um segundo arquivo, apague-

mos o primeiro arquivo e alteremos o nome

do segundo arquivo. Este é o funcionamento

da rotina REORDENA.

Note-se que como evitamos mover fisi-

camente os registros tanto quanto possível,

apagar um registro não significaria nenhuma

diminuição do tamanho de um arquivo ex-

ceto se ele ocupasse a última posição do ar-

quivo. Devido a isto apagamos apenas logi-

camente o registro, através de uma variável

que indica se ele está ativo ou não. Note-se

que quando reordenamos fisicamente os re-

gistros, os registros logicamente apagados

são eliminados, recuperando-se o seu espaço.

lMPPLEMENTAÇÃO

Trabalhamos com três arquivos externos:

DADOS.TEL, que contém os registros,

DADOS.NDX, que contém os índices, e

AGEN DA.TXT, arquivo de saída, que contém

a agenda em ordem alfabética gerada a par-

tir de DADOS.TEL e DADOS.NDX. Os índi-  

Progran Menda'l'el ;

ilses CRT:

Const '
t“:l J;

1 : im!

e Rã? him“" É: liam.: :ir : tn e er;

n32: integer; a mm n
e í,

tals¡ : arranja“..fil ef tel;

* n a : rece¡-

ce um : stringlül; ii m i)

familial : strimqlsal; &Enga; e) n

: e er; mm

'É' e : 1215? e¡ !um ao
ativa : boolean;

end:

index : record e MICE m m e)

i : integrar'

nene: strquãlz

end:

Bar

t : celula' _

im! : array Mutum of Index;

arql 2 file of celula;

arq2 : file of Index;

arq3 :text:

e : çbar;

ou¡ : mteqer;

(i Converte nn inteiro longo para string telefonica:

m-xx-xx e) _ _

Function Conv(f:lonqmt):5trmq;

var

st : array [1..91 of char;

if fzü then

Canonst;

and;

(I Gera agenda ASCII a paz-_tir do Barrço de Dados,

Considera apenas os registros loqtcanente atwos. n

Procedure Agenda;

W!“ . .

tndtce: tndex;

4,1( : Integer;

c_ : char;

begm

reset(arq2)'

reurtteurqá);

:31124115244:

n::tndtce.1:

for J;:1 to n do

begin . _

read(arq2.3ndgce);

seek(arq1.tnd1ce.t-1);

read(argl,t)'

If t.atxva then

m

tílf^b:(_›llpCa-5e(t.timellD then

em

c::llpCase(t.nme[1]);

wi teln(arq3):   MICRO SISTEMAS 45  



ces são compostos apenas pela chave (os pri-

meiros quinze caracteres do campo nome) e

'da posição do registro dentro de DADOSTEL.

Além dos comandos normais de manipu-

lação de arquivos em Pascal, utilizamos o co-

mando SEEK. Quando SEEK(Arq,N) é exe-

cutado, passamos a trabalhar com o registro

de número N dentro do arquivo Arq como re-

gistro corrente. Isto nos permite acesso di-

reto ao registro a partir de informação con-

tida no indice.

Como o programa exige que a estrutura

de arquivos de dados já esteja presente ao ser

executado, devemos utilizar o programa

ZERA. PAS previamente. Este programa

apaga DADOS.TEL, se houver, e cria o ar-

quivo DADOS.NDX. É importante notar que

o primeiro registro de DADOS.NDX não é um

índice utilizado, sevindo apenas para conter

o número atual de registros, seu campo de

chave permanecendo não utilizado. Esta es-

trutura pode ser alterada, tendo sido estabe-

lecida apenas por conveniência.

As sub-rotinas e funções que constituem

AgendaTeI.Pas são:

* Conv, função

- Converte um número telefô-

nico armazenado como inteiro

longo para uma string da forma

'XXX-XX-XX'

* Agenda, sub-rotina

- Gera um arquivo texto

AGENDA.TXT, contendo a

agenda completa de telefones,

a partir de DADOS.TEL e

DADOS.NDX.

* Reordena, sub-rotina

- Realiza a reordenação física

dos registros e elimina todos os

registros logicamente apagados.

Ver item 1.

* Upper, função

- Converte todos os caracteres

de uma string para maiúsculas.

* Lê, sub-rotina

- Lê um novo registro, fornecido

via teclado.

* Inclui, sub-rotina

- Inclui um novo registro aos já

existentes.

* Altera, sub-rotina

Oferece três opções: a alteração

(substituição) de registro, a de-

Ieção lógica de um registro e a

reativação de um registro que se

encontra apagado logicamente.

O desenvolvimento de um programa deste
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_ wtrtelmarqat;

urttelnlarü e);

~urt~.tei.~n(arq35; r_

e

Hritelníarq3¡t.none);

il* 1,211420' 1then

ur¡ teh-larga, t .ande M

for k;:1 to .n_tel do

.. tn

gritehrrímt'lonvu¡MLM-J);

ífbâdfllt .uma then

gm r

't (r _ ,' , R: ',t.?!k].r1:4); _

?thfêk #206 then writemrqSJ, HLHkLrBH);

en z r

urtteln(arq3);

et

eritelnfarqS);

end; ' ~

end'

closeÍarqSJ;

end;

(a ürqanàza fisioanente os éaáos.

Gs reqietroe desativados sao aeaqados. *)

Procedure Reordena;

uar ~

J,k : anteger;

arqâz fita of celula;

gente

assign(arq4 *dados');

reurtteíarqà);

fer 3:2“ to indíl].í+1 do

àegtn _ , j

seekiarql.1nd[a].t-13:

readiargl,t)'

If t.attva then

tn

:_:k+1;

grtte(arq9,t);

gndík+t3.if:k;

Indlkt11.none::ttnone;

end¡

. end' _

¡nar;i.¡::k-

reurtte(arqé); _

for 41:1 to ¡ndíll.t+i do

vr¡te(arq2,1ndlal);

closetarq4);

eragefarql);

ass¡qeãa¡ql,'dr?ae ,

renanetaríl,'dados.tel');

n:nature: );

e S

. .l n '

(ii YranSforna todos os caracteres de una'strínq para naiuscnlastt)

Function Upperiszstnm):stnng;

uar

à; inteçer;

m

or .3:1 to mms) do

slal::lipCase(s[a]);

“pretas-f

end¡

(í Le tm registro fornecido pelo usuario!)

ProCedure let-.tar t:celula);

var '

kt: itztetjer;

s t s nm;

he in

IrSçr; _

for qzzl to 3 do

Britain ,

writelnvtntrada de Dados' );

urgteln' ~

urtte('llm: ');

repeat r _ r

rgadlnttmene):

gnu¡ t.ggnetz”ám)

morte:: per ;

writet'Endereco '):

readlnttmnde):

.
.
a
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t' o' 't a' ' Ieserá 'do a do ~ 'Ip emwom IS srmp pl qu n L_Bm__:; fikem)

utilizamos uma linguagem como Clipper, por , ' 'wite(,,mn à ¡âáms na): p);

exemplo. Entretanto, quando trabalhamos ~ . _ *repeat ',

com uma linguagem não-especifica para Ban- , V _ :4393845 ,gr . , , ,

cos de Dados, além do valor didático, temos f (6( 4 )'

duas vantagens principais. Primeiro, o código ,Val (ç: t Enviei .Ui i

compilado é muito mais compacto. Enquanto ;fV a t'a- 1°; a9

o executável deste programa ocupa cerca de L ,wirtççz¡E1g_?m¡ . ,z

dez Kbytes de memória, um programa se- í t.“.glmfgÉy

melhante desenvolvido em Clipper ocuparia Luis'úí ti
't .H 332.28,

cerca de 200 Kbytes. Segundo, podemos ”adaga. ,

contar com todos os recursos de uma lingu- IÍÉÉSY' , ih!“

agem de altonível (inclusive gráficos), sem r ^ Eight““ 33mm¡

termos que utilizar bibliotecas externas. Alem wite( Rana¡ z ' )'

disto obtemos códigos em geral mais rápi- iu“

dos e temos maior controle sobre a maneira k in

como os dados são armazenados. aa; 1.251,1.?Iii] 11,11);

“sem =/ S ' r'

APERFEIÇOAMENTO › 552m" tm Im (sm .nnmano:
e ;

Embora o programa esteja totalmente ope- mdfna '

rante, há alguns pontos que podem ser sig- 1 ,atí§à;:true;

nificativamente melhoradas. Examinaremos ”Rê , 9 (sm). ).

alguns deles abaixo a títqu de sugestão. gfãtemêâsmâãáããsm corretos' '

until goz'S') er ~ (e: It' );

- A busca dentro do vetor de índices é fei- em' , '~

ta seqüencialmente, examinando-se índice ' . ' ~, * _ _ . .

(E Rotina 'de ínçlusaa de nn registro e atuahzacao do mama. i)
por indice. Este tipo de busca so e vanta- ”E E“ diriam”

Josa para um numero pequeno de registros, 1 9“_ _ , ~

caso em que não seriam justificadas solu-

ções mais complexas. Em outros casos,

deve-se utilizar outros métodos. Se dese-

jarmos manter a estrutura de "array",

podemos utilizar uma busca binária. Note-

mos que uma desvantagem da estrutura

de “array“ (vetorial) é o grande número

de índices que temos de deslocar na me-

mória quando inserimos um índice. Este

tipo de problema pode ser evitado se em-     
L_. 8:, .

Lil;

pregarmos outro tipo de estrutura, como , r. , , águia, Ez” r * .

as “árvores-B". r_ r uhíàajstrlíípdtó-Umm) and (.92) do
,, _ r m , i . ,

' - - , ?Mláhzmdía-U;
- E Interessante construrr-se um programa ~ V_ - ::5-1:

capaz de reconstruir o arquivo de índices
' ' 1: ' n a

a partir do arquivo de registros, para casos mail** "mm
. . . . . india] .none :25m:

em que o primeiro seja perdido ou seriamente _ 91:19“ _

danificado. L , “313mm ::nz

witétnt'mm inclusao? (3mm:

- A entrada de dados poderia contar com repeat

mais recursos, tais como edição em tela “ngâígízggãêgagküàw n

aberta e o aproveitamento das informações , ,mm 0:33? ' _

já digitadas em caso de alteração ao invés da " ' . WW'ÁÊQNÉ?) u] . u d

simples substituição. A verificação e controle , V &3321134533; o

de erros também poderiam ser mais comple- _ ' ' _

tos. ” ' '

g *(&yhmítealterar tm registre, ou Minado/desativado. i)

- Por fim, poderíamos utilizar pointers para ' Ãrñeeednm &Hera; * *

evitar a necessidade de estipular-se, a prin- “ "Ããt' '77' L ” '

cípio, o número máximo de índices com que ' '

iremos trabalhar.
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RECURSOS DIGITAIS INFORMÁTICA

E COMERCIO LTDA.

Av. Gal. Olimpio da Silveira, 394 lojas 30/31

Cep.: 01.1507- São Paulo - SP. Tel: (011) 825-9252

 

OMPUTADORES - WRMSORAS -

ONITORES - MODEM - MEGARAM GAME e

ISK

RIVES - TRANSFORMACAO MSX 2.0 e 2.0**

us) - DDFMX (FM PACK)

  

PARA DISKETES DE 3 1/2 CONSULTAR.

PRECO DAS COLECOES SAO PARA

DISKETES 5 1,/4 INCLUSO NO PRECO.

 

(DLECAO l

OS MELHORES APLICATIVOS

Agenda Domestica

Banco de Dados

Mala Direta

Cartrole de Estoque

EdTexto - Uni Word 2

Cartas a Pag/Receber

Contabilidade Domestica

Agenda Anual

Controle Bancario

Planilha Msx

COLECAO MSX 2 - NORMAL

l

10 Disketes com !OJogos

Slrip Poker

Gartner

Last Missim

T.N.T.

Perry Mason l

Chess

Thunderball

Demomtmcao MSX 2.0

&caker

Hyd Lyde

COLECAO MSX 2 - MEGARAM

l

_lO Disketes can 10 Jogos

Hinotcri '

Ikari Warriors

Arkanoid ll

Family Billiards

Famicle Parodic

Dires

Ash Ghjne

Romancia

Boxing

Tople Zip

COLECAO SUPER JOGOS l

lO Disketes com !O Jogos

Abadia De] Crime

SilentShadow

(hundet

4x4 Road Racing

Dragon Ninja

Pacmania

Thunder Blade

Desesperada

Harricr

Operation Wolf

SUPER UTILITARIOS l

6 Disketes com 10 Softs

Zapperl

Linguagem Cobol

Linguagem Mumphs

Tools l

Ed Music + 56 Musicas

Uni-tells + 39 Tela

Grañe Master

Video Texto System

Prolog

letras p/impressora

COLECAO 2

OS MELHORES UTlLlTARIOS

Editor de Musica

Eddy 2 Grafico

StuddyG 7

Biorrilinw

Orgao Eletrarico

Graf): Artistic

Uni-Arte

Super Synth

Simple Asn

Master Voice

COLECAO MSX 2 - NORMAL

2

10 Disketes com 10Jogos

Rad-X 8

Chopper

laydock

Goody

Monaco

How Many Robot

Easy Telloper

Final Counlidow

J P Wincle

Flash Gorda¡

COLECAO MSX 2 - MEGARAM

2

10 Disketes com lO Jogos

Androgynus

Rastan Saga

Eagle War

Higemaru

U.S.A.S.

Zanac Excellent

King ng

Lupin 3 RD

Super Rambo

Xevious

COLECAO SUPERJOGOS 2

10 Disketes com lO Jogos

Paris Dakar

MaskII

La Herancia

Flintstones

FireTrant

Renegado III

King Valley Plus

After Burner

Toi Acid l

Zanac 3

SUPER UTILlTARlOS 2

6 Diskeles com lO Softs

Zapper Il

Turbo Pascal

Tools 2

Tools 3

Super Tela

Print-X-Press

Draw 81 Paint

Tradutor

Linguagem C

M Basic 80

 

colecao e o numero.

quando retirar o Pedido no Correio.

PEDIDO MlNlMO: Cr$ 20.000,00

2) CHEQUE NOMINAL E CRUZADO

DESPESASPOSTAIS

Encomemhs Registradas.

COLEÇÃO 3

OS MELHORES EDUCATIVOS

Aprendendo a Contar

0 Circo Chegou

Encanto

Maior ou Menor

Mentalízação

Motorista Sideral

Missão Resgate

Mago Voador

Abelha Sabia

Macaco Acadêmico

COLECAO MSX 2 › NORMAL

3

10 Disketes can 10 Jogos

Bank Buster

Kinetic

Strike Harrier

L'affaire

Sha-Ga-Raku

Word Golfe

Passengets of Wind

Play Boy (sexy)

Michelangelo

Pooyan

COLECAO MSX 2 - MEGARAM

3

10 Disketes com lOJogos

labirynth

Zombie Hunter

Vampire Killer

Out Run

1942

Metal Gear

Goemon (ladrao)

Aleste

Moon Moon Monster

Tokyo

JOGOS MSX l - MEGARAM Ol

lO Disketes com lO Jogos

Pinguim Adventure

Salamander

Kings Valley 2

Final Zone

Nemesis 2

FantasyZone

Knight Mare2

Dragon Quest

Gal¡ Force

Digital History

SUPER APLICATIVOS

6 Disketes can 10 Softs

Wadstar 64 Colunas

Agenda de Compromisso

Controle de Estoque

Contabilidade

Mala Direta

Controle Bancário

Cmtrole de Caixa

Contas a Pagar

Folha de Pagamento

Contas a Receber

Relacione em uma folha os produtos que deseja adquirir, indicando a

Escreva seu nome e endereco completo de forma legível.

FORMA DE PAGARNTO:

I) REEMBOLSO POSTAL commais (+) 10% de acrescimo e VOCE so

Pagar¡

  

 

SEDEX - Solicitamos emsultar tarifa em sua agencia do Correio.

     

COMO FAZER SEU PEDIDO:

  

 

  

   

   

 

Cr$ 5.500,00
   

   

COLECAO 4

OS MELHORES EDUCATIVOS

Matrizes Canplexas

Eletricidade

Quimica

Geometria

Bandeiras da Europa

Matematica

Fisica

Estudo das Celulas

Curso de Ingles

Figuras Geometricas

COLECAO MSX 2 - NORMAL

4

lO Disketes com 10 .logos

Soft Functim

Philips Designers

Pixel Il

Tasword

Tempo Typen

Topografie

Topografie Europa

Aerobics

Teste Drive

Sprite Editor

COLECAOMSX 2 - MEGARAm

4

lO Diskeles com 10 Jogos

Space Manbow

Super Tritm

Baseball Konami

Contra

Marble Madnws

Racine Cars

Dragon Slayer

Drasley Family

Scamble Formation

David Bowies

JOGOS MSX l - MEGARAM (YZ

10 Diskeles com lOJogos

Shallow (Knight Mare 3)

Fl Spirit (Formula l)

Episode 2

Jovem Sherlock Holmes

Fantasm Soldier

Super Laydock

Mirai

Parodius

1942

Craze

FERRAMENTAS

l Disco com 10 Ferrame

M 80(Assembler)

UNI TESTE (Teste Drive)

UNI DIVIS (Divisor Soft)

UNI ORD (Ordenador Dire!)

UNI PROP (Prop FJetronie)

UNl HEAD DSK (leitor End)

UN] HEAD FIT(1.eitor End)

UNI VELOC (Vel Grav Fita)

UNI STOP (Para Drive)

UNI COPY C iador DIF/D)

  

   

   

 

  

  

  

  

   

 

CADA COLECAO Cr$

8. 000 , 00011 CI$

25 . 000 , 00 as quatro,

incluindo

disketes.

CADA COLECAO CIS

38. 000 , OO ou Cr$

130 . 000 , 00 as

quatro, incluindo

disketes.

CADA COLECAO Cr$

48. 000 , 00 ou Cr$

145. 000 , 00 as quatro,

incluindo

disketes.

CADA COLECAO Cr$

45 . 000 5 00 ou Cr$

130 . 000 , 00 as

quatro, incluindo

disketes

CADA COLECAO Cr$

.48.000,00 ouCr$

135.000,00 as

quatro, incluindo

  

disketes.

ESSES PROGRAMAS PODEM

SER ADQUIRIDOS INDIVI

DUAIMENTE.

Disketes: 5 1/4

C/Jogos

C/Aplícativos Cr$ 8.000,00

Cr$ 5.000,00

 



 

*H rgadln(st)

until st(>";

writeln; _ _

urtteln(' Digite qualquer tecla.');

c::readkeu; *

ClrScr;

st::Upper(st);
J.- .

MUSICON . QUEBRANDO
_ _ _ Málmmüxt) or (JHMUJJH);

U" JhmlllLHl then

¡writteh'ul Registro nao encontrado.')

,PtACADtsoucommvucoouromAm E 52

OS PROGRAMAS n

›¡ QUEVOC 'nm , re at
:âuàtrãrggiãnmmammmt ¡ 83mm“ a);

.DmonAÇÃONoIÓCAL -, witetntlab 'choes:')'

'mami ”uma“ witelnüabi'l v ativaÉ/desatíuar registro“:

witeinuahfz - avançar registro' );

w1teln(tai›,'3 - recuar reqrstro');

  

    

     

uriteln(tab,'4 - aiierar');-

' ^ “ › UF¡iElh(iãh,'5A- fin');

»matrix ?lsxlktllkài s ;sus E ('ENTRO | SEER“&TQI 1 ¡Mid! . 'l

»Rumo \ (U“ reêd(arqll

writeln; i

uriteln;

p;1§elnã'<> Hopi; ',t.none);

1 ..en e " n

II SEMINARIÇ DE write.an End.: ',t.emle);

ATUALIZAÇAO E foíeãíãl to l..n_tel do

INFORMATICA If tJIltLM-OB then

o . .. write(' TEL z ')

s Interessados cm partlcrpar do e 1 se

II Seminario de Atualização c In- ur¡ te (J - ) -

@name pgdcnàrazer su? ins- m te (comu .r na mi) '
cnçocs na : oor cn ' ' '- ' '

ca(h ESCOLA DE ÊÊÊEÉÉSi lfbêéçákl'rl(›a the“

MENTO DE DADOS DA BAHIA, “ri te“ R: 5 t dal);

na A _ r - s u

Joan“ngdica_1019_c2mpo dva e tr_ um.r2<>8 lhen uma( , ,LHRLrZL

Polvora - Informações pelo ur¡ taí“.

fone: (071) 242-9837 end. '

“ ^ uriieln;

case t.atlva of _ _

true : art tem? Registro 9h vo,' )'

false: ur¡teln(' Registro Desatrva o.');

and;

repeat

l cgzreadkeg -

PROMOÇAO: agir] ) and (0('6' H

t cz' ' n

EPDBA I ?irrf __ “t t_ )_

52:5:1:H:°°"°'“°“'°“° séàti2a1“?m5i.lfi›3
" ' _ “grite(arql,t);

e l

if (c:'2') and (á(índ[1].it1)_then à::á+1;

If (c:'3') and (J>2) then Jzza-I;

IF czf4'then

agiu

e(t)2 _ _ _

seek(arq1 1nd[J].r-1);

grite(arqi.t)'

r 'Kkpuanúmx ¡ndIJ1.nona::l.none;

l' Impressoras todas)

18:11:30” “MSX/APPLE (i Ram-:lena indices - Bubble Sort i)

metes I cabos pl Impressoras repeat

'Formulários/Disqueteslcomutador __ . .. X. .

;iiããbmz/ii°miN°àtm i33°31>iaté°inarn i-l do ' ›

Em “à“ 0332;? ir inglüanHnleHan-re then
, H begin _

*Wim'iãli '+11_ t ::1 ;

:gensMsx_ indlg+1lzzaui;

nvcs l Momtores troca ...true .

' Modem / Interface l Megami¡ e . ' - '

TAMBEMmossomam: i 'mm 'Wi' “W“

EXECUTAMOS MANUTENCAO and.

um m Ctrsá'

P MOM“ . until cz's';

    LIGUEJÃ. ' c::' ';

end¡

and;
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Begin,

~assgqntarq1,'dados.te!'):

ass;gn(ar12,'dados.ndx')'

assa* (a ,'aqenda.txt*$;

rese (arq ):

reset( 2);

reag(arí ,çndl1]):

n:: nd¡ 1.1;

Por J::2 to n*1 @o

read(arq2,in&la]);

repeat t

re a

_ÉTqurz

for 42:1 to 7 do

grlteln;

urgteln(tab,'0pcoes:');

urlteln(tah,' 1 - !nclnsao'

(t

(i

(i

)'

uriteln(tab.' 2 - Alteracao/ÉXCInsao');

urgteln(tah,' 3 - Gerar Agenda Ie!efon1ca');

ur¡teln(tab,' 4 - Rçoraenacao Fzsica');

uriteln(tah,' 5 - Fln');

c;:readkeg'

num «ara I and (c('6');

CIrScr;

case c of .

”1”: Inclui;

?Z'i Altera;

'3': Agenda;

'4'2 Reordena;

gnd¡

If c(?'5' then

hegtp .

urgteln'

writeInI'

* ctrreadkeq;

:né

els? 3“);

anti¡ (c:'n*) or (c 'K');

closEIarql); _ r

cluseíaTQZ);

nnanuo DE nanos x)

uma: E.)

DGENBR ASCII - SAIDA i)

Deseja efetuar autras nperacoes? (SIN)');

      

AGNUS APRESENTA O MELHOR INVESTIMENTO DO MES PARA O SEU COMPUTADOR AMIGA OU MSX...

   

AMIGA

      

o SOFTWARE

o HARDWARE

o MANUTENÇAO

AMIGA 500 COMPLETO COM 1 MB PELO MENOR PREÇO! CONFIRA!

   

  

    

2.

 

MANUAIS |

BROADCAST TITLER ° DELUXE MUSIC CONST. SET -

DELUXE PAINT IV ' IMAGINE ' KINDWORDS ° MAXIPLAN

7 ' MI AMIGA FILE ° PAGE STREAM 2 ° TURBO SILVER

TVTEXT ° VIDEOSCAPE 3D

  

HlkRIJVVAJRE 8:(MI\
AMIGA 500 DELUXE g MB. CLOCK. A520 - AMIGA 500

512KB - A520 TV MO ULATOR NTSC O PAL-M) -

SUPER-AGNUSáCHIPà ' A501 ( XPANSAO 1MB) -

SUPRARAM 2M - DI IVIEW - SAMPLER O MIDI - DRIVE 3

1/2 A1011 - DRIVE 51/4 - IMPRESSORA CITIZEN COLOR) -

FITAS PI IMPRESSORA CITIZEN - TRANSCODJF. PARA

RGB -TRANSCODIF. A520 Pl PAL-M - ASSISTENCIA

;EÊNÉCSAÚ'SMANUTENÇAO ESPECIALIZADA 0 DISQUETES

    

  

  

' JOGOSPARA1.1,PLUS,

DDPLUS, 2.0 E MEGA-

' OS MELHORES JOGOS

COTES ESPECIAIS

SELECIONADOS EM PA-

APLICATIVOS DIVERSOS _

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇAO

APLICATIyOS PROFISSIONAIS COM MANUAIS

GRAVAÇOES EM DISQUETES 5 1/4 E 3 1/2

  

PERIFÉRICOS PARA MSX

(TEMOSAOMENOR PREÇO DO RIO. COMPROVE! EAINDA FACILITAMOS PAGAMENTOS)

DRIVE DDX 5 1/4 360KB (COMPLETO) - DRIVE DDX 5

1/4 720KB (COMPLETO) ° DRIVE DDX 3 1/2 720KB

(COMPLETO) - INTERFACE DDX PARA DRIVE - GABI-

NETE/FONTE DDX PARA DRIVE ° MEGARAM GAME

DDX 256KB ' MEGARAMDISK DDX 256KB ~ MEGARAM

DISK DDX 512KB ° MEGARAMDISK DDX TSBKB ° IM-

PRESSORA EPSOM 80 COL. - IMPRESSORA CITIZEN

COLOR - KIT 20+ DDX (c/ ou sem instalação) ° KIT 2.0

DDX (c/ou sem instalação) ' MODEM DDX - EXPANSOR

DE SLOTS DDX

        



UTILITÁRIO

Mantenha seus arquivos PRG na linha

 

Identador de arquivos

.PRG

El Vicente José Moredo

Após ver o utilitário "Identador auto-

mático para dBase e Clipper“de Marcelo

Bellon Ferreira (M8112), fiquei interes-

sado no assunto.

Mas, como não uso Turbo C, desen-

volvi um identador também para arqui-

vos .PRG padrão dBase e Clipper, mas

escrito em Turbo Pascal.

Espero que o autor do utilitário acima

citado não encare minha colaboração

como cópia de seu programa, pois Turbo

Pascal e Turbo C são linguagens distin-

tas e os programas foram desenvolvidos

distintamente.

O IDENT foi criado em Turbo Pascal

5.0 e sua sintaxe é:

IDENT arq.fonte arq.destino

onde arq.fonte é o arquivo a ser identado

e arq. destino é o arquivo a ser criado

com a identação

Não existem muitos segredos na pro-

gramação do IDENT. O usuário pode

configurar o número de “dentes" utili-

zados, na definição de variáveis CONST

no início do programa. O default é 3 den-

tes (3 espaços puladosl.

É imponente lembrar que se já exis-

-tir um arquivo com o mesmo nome

52 MICRO SISTEMAS  

Micro: lBM PC! xr

Memória: 512 Kbytes

Video: CGA

Linguagem; Turbo_ Pascal_

Requisitos: Nenhum g ,

    

program ídentacaoünput ,output );

( WW'ea meamneuiu

”JDEM ¡11.! - :narram DE amamos mma .PRC e*

e¡ BW BHS :nenhum 1992 *e

e! mm PGR 01mm JOSE' MORE!) DI muco/1992 are

Wimmeuemeammun

i

uses cn;

coast dente = 3; ( Mui voce pode nadar mantas dentes a pular 1

var art¡ f : text:

m : text;

proceda" apresenta; ( Apresentacao do programa 1

in .

mwitelnf'lmr v1.8 - Identador de arquivos .PRC ?animou Cltpper 1

') writelnv Id) hm Bits Informatica 1992 vpor vicente Jose“ Honda

enâ:

procedure pega none; ( Associa os parametros de linha 'a aeg.fonte e

arqdestím cmecutivanente I

beqin

ll.: ?amount ( 2 then

gm

witelnmhran'

gêtelnt'Sínuxe: :mr Aquonte Aquestíno');

, end; '

assinam...? .Fariastr(1)); í Pal-.metro 1 - arq.fonte 3*

ÊâãtgnQr-Ldmaunstrünz ( Parent" 2 - armdestino l

resethr J:

(51+ “J

à: ;Gr-emu O O then

qua

witeln( MWM'

witeinãüan e' possivel ler arquivo fonte l'):

e

if !Oresult : 8 then

m

qmjtelnkhrwn; _ _ , _ l

unteanO arquwo destino Ja' existe l );

l  



de arq. destino, o programa pára,

pois este arquivo seria recriado (per-

dido), talvez sem o conhecimento do

usuário.

Exemplo:

* PROGRAMA TESTEPRG

DO WHILE .T.

IF A = 'TESTE'

B = B+1

ELSE

B = B-l

ENDIF

EXIT

ENDDO

Depois de rodar IDENT teste.prg

teste2.prg

TYPE teste2.prg

* PROGRAMA TESTEPRG

DO WHILE .T.

IF A = 'TESTE'

B = B+1

ELSE

B = B-l

ENDIF

EXIT

ENDDO

 

VICENTE JOSÉ MOREDO cursa Aná-

lise de Sistemas na Universidade

Paulista -UNIP. Programa em Clipper,

dBase Ill, Pascal e Basic.

  

end else rear¡te(ar1_d):

end;

function mamar:on : string; t : ínteger) . string;

( FuncaoQim-e pecar “n“ caracteres de una string 1

var a : mteger:

IJ' ”

,trio sta] :z mesuslal):

pegaJedaco s:

I

y
;

 

end

function hannah : string' spc : inteqer) 2 string'

( Pumao para inserir “n" caracteres a esmrda de Ima string )

var a : inteqer:

begin

for a t: 1 to spc do

s z: concat( ',s);

branco z: s;

end:

procedure processo; t Este processo identa as linhas 1

var linha pedace ,:, string:

spcm m : Hateen;

A begin
s . O

nTÊn z: ;_

untelnhmteln;

"Pe“ . , . .
readlnhrqumba): ( Ler linha do arquivo ›

nlin z: nhn é _1; _

ulnle pos(' ' Amin) : I do delete(11nha.1,1); t Apaga caracte

res en branco a esquerda da linha )›

daco z: pega daco(lini›a,3);

I): (pedaco : TÊM) or (pedaco : NEW) then ,spc z: spc - dent

e;

pedaco z: pega danotlinha 4);

t 1P (pedaco : ' E') or (pe aco = '03?) then spc :: spc - de

n e;

_ otox (uherexmhereY-l);uritelnt'Linha i'm“n); t que manero

de hn _ es anos à _

unha z: brancoçhnha,spc); _ _

qutelnürqumba); t escreve linha transforma.: no artun

vo destino >

while post' ' ,Nolan : _1 do deiete(linba.1.1); ( Apaga caracte

res' en branco a esquerda da linha

pedaco 1: pega dacoümhaü);

u' (pedaco : ' MIL“) or (pedaço : #no CASE') or

(pedaco : 'BEGIN S')_tben spc :: spc + dente;

pedaco :: pegaãedacoümhaA);

if (pedaco : ' SE') or (pedaco : '(3339) or

(pedaco : 'POR ') then spc z: spc t dente;

pedaco 2: pega daeoüinhad);

if (pedaco : ' ') then spc :z spc + dente;

anti¡ e“(arqj);

close(arq_f);

closetarqji;

end;

BEGIN t Corpo do program 3

apresenta;

pega_none;

processo;

   
APRENDA INFORMATICA

Desejo receber cs ítens assinalados abaixo. Pagarei o valor correspondente ao

total do pedido, rrais as despesas de remessa, na agência de correio da minha

cidade.

  

   

           

l

I

l

SEM SAIR DE CASA I Preço mscosw 1

* ' ' ' ' ' L°tus123 39.000,00 12.000,00 I

URSO ' * ' .E EFICAZ 1 dBase III Plus Interativo 39.000,00 12.000,00 I

L ' f _ _ _ ¡ dBase III Plus Programada 39.000,00 12.000,00

Sistema de Apostilas Basta seguir os exercocros treinando dire- WordStar5.0 39.000,00 12.000,00 I

'camente em seu PC. I Cllpper5.01 Básico 39.000,00 12.000,00 l

' V 'COMANDOS TRADUZIDOS PARA NOSSO IDIOMA : Total do pedldo:
:

' ' ' ' " ' ¡ s NOME:
Oporonal. Disquete 5 1/ com Exercrc o l ENDEREÇO;

I

Mande seu pedido para: R. Conde de Bomfim, n.? 422/418 - Tijuca - Rio I CIDADE:
EST.: CEP: ¡

- CEP 20.520 AIC Ricardo Flores L ASSINATURA: _ __ _

   



PRGSÉÂMÂ

Proteja-se dos ataques dos vírus

  

Micro: PC XT / AT

Memória: 512 Kbytes

z u
a

Vídeo: CGA

Linguagem: Turbo Pascal

Requisitos: Nenhum

    

El Cesar Valmor Schneider

  

Embora não seja uma vacina, este
(c) CUSoFt Informatica 19”“

programa oferece uma arma ¡gual- Rua Duque dE mas. 443/25

~ 9515 - N c P\t Ii "RS

mente poderosa no combate aos tao ° “V“ e 'm '5

temidos vírus de computador: ainfor- F““ (“2) 93“““

~ ' ' ' E t- a r d t'l't ' d t- t

mação' sua açao fo' 'nsplrada eãtfazgoã; 31':: sãuucompuã;à:rÊaEíe ::5:11:12 :É:

mensagem de um pregrama antivírus se observe, salve, restaura e compare os vetores de

l intErrupcao do sistema. Um virus normalmente altera

a qual dava conta de que esses mal' Ds vetor-EE 00h (Timer) e 21h (servicos do Dos), que

. A 'lhe possibilita entrar Em acao. Observando Estes E'

falta/BS O de cer' outros vetores pode-se detectar a presenca do virus

tos vetores de interrupção do Dos ::assaztâttsszivzs ::22.13.32 massas.“

cpm o de se 'ns-talaer _no Este programa Foi desenvolvido para a revista Micro

Sistema. Geralmente, os alvos predile- B'Sims- M

tos são os segumtes: m 10241010)

- A INT 08h, que aponta para o ti- “5%-,

mer (contador de tempo). O vírus ne-

cessita deste vetor para determinar a

hora de entrar em ação - como detec-

Program Vetores:

Uses Crt.Düs:

Type SegOfs = Record

tar se o dia é sexta-feira 13, por exem- 3,8 = word;
l E" i

plo. Este vetor pode tambem ser alte- 4 _

rado por programas do tipo “relógio na m"“ m““ ' Êiãígí°=ããã4êã7amm

tela" ou por utilitários residentes que

manipulem informações de tempo;

Nome = stringmaj == 'UETORES.DAD';

Uar P,P1 = Pointer;

l A,U,U = B t r

- A INT 21h, que contem todos os m = PTI: or Pointer;

serviços básicos de disco do DOS. Os :um ::21:25:03

Vlrus Inter' Funct: ion I-IexaB(B = Byte) = String;

rupção com o 1ntu1to de utilizar os ser- uma““ == ”2_

viços de maneira diferente - para apa- Hexaam == visitas“) shr 43:
. HexaBLQJ == DigitDsEB and SFJ:

gar arqu1vos, por exemplo. Este vetor and:

dificilmente será interceptado por um mam” 11mm. = uam = String:

programa comum, o que torna a sua “3'22“”: .= ..4,

"' ' ' H 01:13 := D* *t Eh'ul) h 4]:
aiteraçao umindlcador bastante seguro 11:25:23 == DIgItgzthIW) :nã 51:17

H 'A “[3] == D* 't E'l (N) h 4];

de que um Vlrus pOde eStar em ação' H:›<:UE4] == DIãItÊÊETSHJ) :nã &Fil;

end:

- . = ; r' = p ' t › 51; ' 7

COMO 0 PROGRAMA FUNCIONA 533%?? 2233;; 21.5033:: mt er a ""s

beãéga==Hean(N)+' = '#Hexau(80.$)+'= '+He›<aU(S0.0)7

Teclando-se apenas o nome VETO- e““ ,

RES' sem pê'âmttmsrf) ngrama "S- ::sem ::statsitzizts > =
tara as opçoes disponiveis: begin l

, HexaP:=Hean(SO.S)4 '= +Hexau<80.0):

end:

IL - Lista os vetores em uso;

IG - Grava os vetores em disco;    



IR - Restaura os vetores do disco;

N - Verifica se os vetores conferem

com aqueles salvos no disco.

A opção IL, ativada pelo comando

VETORESIL, permite listar na tela to-

dos os vetores de interrupção que es-

tejam em uso. -A lista será apresentada

no formato VETOR VV =

XXXX:XXXX, sendo que os valores

do vetor e do endereço segmentado

estarão em hexadecimal.

 

Procedure Aberta ( Erro : String );

begin

HighUideu:

NormUideo;

If ParamCount=0 then Aborta(");

L==ParamStr(1);

If LEi]='/' then

begin

Case LER] of

KL' : begin

U==0;

U==07

NriteLn;

For A==0 to 255 do

begin

GetIntUec(ñ,P›r

If P()NIL then

begin

Inc(U);

end;

end;

HriteLn;

end;

'G' = begin

âssign(Arq,Nome);

Rewrite(ñrq):

For A==i to 255 do

begin

GetIntUec(A.P)=

Urite(ñrq,P>;

end;

Close(ñrg)=

end?

¡R' = begin

Assign(âvquome)7

Reset(Arq)7

For A==1 to 255 do

begin

Read(Arq,P);

SetIntVec(ñyP)7

end:

Close(Arq):

end:

'U' = begin

Assign(Arg,Nome)=

Reset(ñrq)7

Aiter==False7

For A==i to 255 do

begin

Read(àrg,Pi):

GetIntUec(A,P);

If P()P1 then

begin

A1ter==True;

end;

end;

Close(Arg>7

If Alter=FaIse then

begin

NriteLnr

end;

end:

else Abortr-HL);

end;

end else Aborta(L);

end.

 

NriteLni'UETORES (c) CUSoft Informatica 1991 - Micro Sistemas');

UriteLn:

writeLn('Use= VETORES (opcao>');

UriteLn;

writeLn(' /L Lista os vetores em uso;');

WriteLn(' /G Grava os vetores em disco;');

UriteLn(' /R Restaura os vetores do disco;');

UriteLn(' /U Verifica se os vetores conferem'h

writeLn(' com os salvos no disco.');

UriteLn;

IF Erro<>" then UriteLn(#7,'Parametro 'sErro+' ¡nvalido...');

Halt(i)7

end;

begin

For A==1 to Length(L) do LEAJ==UpCase(LEA3);

UriteLn('Listagem dos Vetores (HEXA)'):

WriteLn('Vetor '+Hexa(â,P>);

If (U MOD 23 = O) then Repeat Until Readkeg()l0;

Nr¡teLn('Em uso ',U=3,' vetores');

UriteLn('Tabe1a de vetares salva em '+Nome);

Nr¡teLn('Tabela de vetores restaurada de '+Nome);

Urite('Comparando Vetores ...')=

IP A1ter=False then WriteLn;

WriteLn(b7,'Vetor '+HexaB(â)+' mudou de '+

HexaP(P1)+' para 'tHexaP(P));

WriteLn('Uetures iguais aos do arquiva '+Nome);

  

A opção IG, grava em um arqui-

vo chamado VETORES.DAD os

endereços atuais de todos os vetores

do sistema.

A Opção IR permite ler do arquivo

VETORES.DAD os endereços dos ve-

tores salvos e restaura-los nos vetores

do sistema.

Se após salvar os vetores você ve-

rificar que houve infecção por algum

vírus, basta restaurar os vetores ante-

riores, anulando assim os efeitos do ví-

rus. Note que isto não significa que

você estará livre do vírus em questão,

pois pode ser que ele esteja gravado

em um arquivo do disco. Mas,

restaurando-se os vetores, pelo menos

o vírus presente na memória estará

neutraliz'ado.

A opção N se destina a comparar

os vetores atuais com aqueles salvos

em disco (opção IG). Pode-se gravar

os vetores antes de utilizar um pro-

grama suspeito, rodar esse programa

e depois verificar se os vetores de in-

terrupção continuam inalterados.

Observe que programas residentes

como o SideKick, PcTooIs, etc. alteram

os vetores de teclado (09h e/ou 16h)

para checar se uma tecla, ou combi-

nação de teclas, foi pressionada

(CTRL+ALT no caso do SideKick, por

exemplo). Ao executar esta opção

serão apresentados somente os veto-

res que sofreram alteração, da forma

que se segue:

Vetor W passou de XXXX:XXXX

para YYYY:YYYY

Novamente, os valores estarão em

hexadecimal.

O leitor não terá qualquer dificul-

dade para compilar e utilizar este pro-

grama, pois além do Turbo Pascal

versão 4.0 ou posterior, ele requer ape-

nas 1K de memória livre e o espaço de

1K em disco para salvar o arquivo

VETORES.DAD. I

 

CESAR VALMOR SCHNEIDER trabalha

em Informática programando em Pascal,

Basic, Assembler. dBase, c, Cobol e Open

Access.



ROTINAS

Crie uma biblioteca para o QuickBasic

  

Um Basic mais ágil

EI Miguel Ângelo Clemente

Usando regularmente a linguagem Basic

(QuickBasic), na confecção de meus progra-

mas, fui inevitavelmente levado a fazer uso

de Assembler para acelerar algumas rotinas.

Inicialmente fazia uso das rotinas canegadas

à parte do programa principal, mas isto Ie-

vava a resultados 'pobres' e imprevisíveis ope-

racionalmente. Assim desenvolvi rotinas em

Assembler na forma de módulos de biblio-

teca, o que trouxe uma série de vantagens.

- EWARE ,E DOMÍNIO PÚBLICO:

E, para aqueles que usam o QuickBasic e têm

os mesmos problemas, aqui estão três des-

tes módulos:

- GETBLOCK.ASM

- PUTBLOCK.ASM

- MAKBLOCK.ASM

Para usarmos estas rotinas no ambiente

do QuickBasic devemos tê-las na forma de

Micro: lBM PC / XT

Memória: 512 Kbytes

Video: CGA

Linguagem: QuickBasic

Requisitos: Nenhum

   

uma biblioteca *.OLB, ao passo que para po-

dermos criar arquivos executáveis, *. EXE,

através do LINK, devemos ter as mesmas na

forma de uma Biblioteca *.LlB. Para tanto

usamos o programa LIBRARY.BAS, que faz

todo o processamento necessário para criar-

mos tais Bibliotecas.

_ I

MIGUEL ANGELO CLEMENTE possui ha-

bilimção em Eletricidade, sendo autodi-

data em Eletrônica. Programa em Basic

e Assembler.

Tel:(01 1) 268- 8437

  

  

COLLÀGE Editor de

e slides,podendo ser grav.

CHIWRITER Editor de textos.

COMPASS Otimo soft para au-

tomação de escritório.

PICTURE LABEL Imprime eti-

quetas com shapes do news.

COOPER GRAPHICS São 18 dis-

cos,c/ coleção completa de

desenhos p/ o print master.

CD MASTER Cadastro de CD's,

feito no computador.

EXPRESS CHECK Programa para

controle de Cheques.

FAMILY HISTORY Arvore gene-

alógica.

MAXCAT Cadastro de progra-

kmas .

desenhos

  

FLIGHT PLAN SYSTEM Faca

seu plano de vôo.

DENTAL PATIENT Para den-

tistas cadastrarem seus

pacientes.

MANAGINE YOUR FOOD Con-

    

trole de dietas com va-

lores nutritivos dos a-

 

alimems_ DESCONTOS ESPECIAIS

“gsm“ Pâggiíggq tipo 1o % ACIMA DE 11 DISCOS

BASE:: ::É mia: a.; mn 25 % ACIMA DE 25 DISCOS

Mrãgíslêaãiassificador de

Dêãããíããgíiígysgs NossosPREÇOS SAo
Ajuda a você tomar de-

cisões.

   

    

  
M SGARANle

  



 

;I=l======IIIBIIIIIS=ISIS======l========l$====âl

;. ' 1

›=PROGBAMA:MAEEBLOGK.ABM

'S

:qmzmam-mmmn

'I DATAzi'I/Ol/IQQB

'= NNOAOJAZEBBIMEMPAGWAEWORDENADABWI-

' mmoouwmzmnmm-nnmmos

:MnmeIGAQUBOSCARACTEBBDO

MNMMOAMOIBMOOOOBBENDOOOM

ADMDEMEDEPUNDOGAMQUAIQUER

UMADELAESBJAAB

É

E MDED80NO QUICKBASIC (PREENCEENDO WDAAPAGINAO

;s OOM'A',WLOOANDOWBDEFRENTEIGUALAOE

; NAOOBDIPUNW)

PG%=O

LI%=1

13%:24

00331: = 16

CALL MAKEBLOGK( ?6%, 1.196, Lim, 0196' 019%. “11%,

003%, 33%)

A
l
l
"
l
l
l
l
l
l
I
l
"
I
I
l
l
I
l
|
l
l
l
l
l
l
l
n
l
l
l
l
t
l
n
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
i
n
u
l
l

É 8

; nmmmo nonom m mmam¡mma ----------------------------------------------------------

M100¡ BEGMENT

ASSUME 08:1NTMAKEBLOCK

PUBLIC MAKEBLOCK

; DEFINICAO DE VARIAVEIS DA PURA

 

PAGINA DW 0

LINEAINICIAL DW

LINEAHNAL DW

OOLUNAINIOIAL DW

OOLUNAFINAL DW

CARACTEB DW

GORDEFBENTE DW

CORDEFUNDO DW

É

; DMCA!) DE VARIAVEIB DO PROGRAMA

 

NUMLINHAS DW O

NUMOOLUNAB DW 0

DESIDOAMEN'IO DW 0

; PRESERVACAO/CBAMADA/BEBTAUBACAO

 

MAXEBLOOKPMC

ã

S
ã
ã
ã
ã
a
ã
ã
ã
ã
ã
g
ã
ã
ã
ã
ü
ã
ñ
ñ
ã
ã

a
f
ã

 

;BETIBANDO VARIAVEIB DA PILHA

  

PAM'EOA: ADD

PABTEOC: ADD

PARTEOIX ADD

PARTElA: MOV

PARTEIB: MOV

PARTIDO: MOV

PARTE2A: MOV

rm: MOV

PAR'I'EZC: MOV

PARTESA: MOV

PARTEBB: MOV

PABTESC: MOV

DESIDOAIEN'IOJIX

DLOOLUNAINIOIAL

CXOOLUNAHNAL

GXDX

CX

NUMOOLUNARCX

“,00an ;PRDC (XJR DE FRENTE

AL.

E8:[BX+DI],AL

nx

BX

PARTEIC

DIJBO

DXJ

PARI'EIB

ALGORDEFUNDO ;PRDC 001¡ DE FUNDO

AL,15

PABTESA

DX.NUMLINHA8

HDMLOOAMEN'ID

OX.NUMOOLUNA›B

AB,[E5:BX + DI]

AHJB

@,240

EB;[BX+DI],AL
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MOV BLIBINMI

DMSI]

MOV MODEM

MOV 81113174» 22]
g::=x=g=e==ga...g..s.==.=========:...........=. MOV Dum

&RINGBEGDI

PMGBAMA :WAN nov

MOV MNLUNADHOIAL

CALL emma( ?6%. 11%. m, 01%, 01%. 138%, 88% nov Mamma,

. 3

u j nov cxmnu ;em ms no moonAnA

I Am mommmocxmmz - 31,2, gw

Z= nm :aa/0mm = W a?? ?WMA

I* = son masa
::mmozmonnwoommmnooonvnmmcm- g 1m mn

;a Amancowcuznmmo naum = mv um“

É Ã ons :Amommnnmmonmwoom = :3,7 “www“

;= mmonmop°azm4mmnmnno = me c¡

;= WDanmAanomrAs - ,M m

;= _ = mangas

;amazon osono amonAaIchAnnAnnomnAAmomo =. :3; uma

:um : nov Bx,oooo

5:¡ AO:SPACEO(4+34'80'3) - PW' A133? ?São
;= msn = m um

== “95“ = nov cxmmvmm

i* m** = PAmmn: ADD m
;= cm=1 = mor ' um

:' “9h50 = m m
;a menmmn = mama¡

;s m=VAMAM = m

   

=
sun exp¡

.===.======.=.u..g..uuuuunun:...Hun me cx

n nzmmno no non DA FUNCAO In( mma-------w--------------------------*-~ nov moommsox

mu: ALBTBINGS PROCESSA FUNCAO
mmmcx SEGMBNT P 3% MAX m

ASSUME eazmmmwcx nov DLBTBINGDES
PUBLIC 6mm nov AXJ'ELABEG

; DEFINIOAO DE vmvmDA PILHA ::g BXJ'EIADFS I

manu DI o , 30mm mmwn 3% mum,“

mam. mr o .801mm ENTRADA mc m
mlmmm. mv o ,80mm ENTRADA mc DI
OOLUNAINIGIAL mv o . sonvamm a¡mm

oonumrmu mv o .SOMENTE ENTRADA ;3; 391ml“ mm

manu DW 0 ,MIRIM-ENTRADA mc DI

mesmo DW o . sem ENTRADA mc nx

nov
; -~ nnmvmw DE naumDO PROGRAMA _ msmo: MOV CLNUMOOLUNAB

D' o . MOV 81.0

uma: nov AXIBXWII
nunoomm Dw o . nov mmm
mma mv o mc s¡

mm DW o t mc s¡

; mwww/WMM ÊÊ g: A
o nn É? !uma

Dm nx

m mLo

. .mz ?Ama

m - /V

INICIO END?

3

 

É PROGRAMAzPUTBIOCKABM

É AUTOR : MIGUEL ANGELOOLEMIENTE¡
a
a
a
a
a
s
z
a
s
ã
g
a
a
a
s
a
a
a
a
a

O

PROC

?USE

?UBE

?UBE

?USB

PUB!!

PUBH

?UBE

?UBE

?UBE

MOV

CALL

POP

POP

POP

POP

POP

POP

POP

POP

POP

BET

END?

    
omwcx ; =

; = MA z 25/01/1992

;-- moronomoomm ;=

;= mm:oomcmnwoo_conmoznmo,mnmmn

moro me ;3mmumum ; = ooommnwAsmam

nov 51mm¡ _ = -

nov man ; = mas : A mma mmmemo museumPELA mew

nov memo¡ , x amam

nov SLIBP+321 , = '

nov man ; a Emma na uso no qmcmsxc (mcomwnomm Amm

nov LmnAmcuLm -, = m: mo) -

nov manso] _ = ›

nov num , = rosa = o

nov anmmum¡ , . mb = 1

nov suar/,351 ;= em = 1

nov msn , = nas¡ = mms)

nov oovamcumI , . save s manaus)

nov mamae] ,- CALLPUTBIOOKIPG96. mb. cm. D895, save.

nov man , =

nov oowmrmm ,=z.=.===========.===n=....::Huuuunnuu
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; w Bmwno non:: DA mon) nnmac .............................m nov

nov

moram anonmr nov

Aesonz ommmoox nov

rumo ?mm nov

mc

; ~- »memDE VARIAvaDA PILHA nov

?moon ADD

PAGINA mv o 30mm ENTRADA mor

LINHAINICIAL ow o 301mm: ENTRADA sm;

OOLUNAINIGIAL ow o 301mmmm nov

monza Dw o 001mm ENTRADA nov

mesmo ow o 301mm mmnm nov

' um: ADD

; u mmmmo DE vmvms no PROGRAMA mov

sms

mm ow o nov

NUMGOLUNAS ow o ?moon ADD

'naum ow o mov

'musgo nw o m

nov

- vaoAO/onAnAnA/nmmmo nov

nov

mm moc m nov

mn Ax nov

mn nx nov

mn ox mc

msn nx mc

msn sx nov

rosa m nov

rosa oa mc

msn EB mc

rosa BP PAB'I'Elk nov

nov Em nov

CALL 1111010 nov

po» BP nov

POP ES um: nov

POP os nov

POP DI mms: nov

POP III nov

m nx mc

POP ox mc

POP nx mo

POP Ax mc

m 10 mor

msmo¡ mr ADD

DEC

; ~ moro DO PROGRAMA cnp

m

Imozo mc mw¡ ;nmmlmovmvms DA mm m

MOV SLIBP+501 INICIO END?

nov man

nov mmnm mmol( :me

nov ambas] mm

nov V man

nov LmnAmoIALm ~==============

nov numas¡

nov man

nov 00LUNAIN'ICIAL,DI

nov smme

nov msn

  

BI

AXIEMI]

NUMOOLUNABAX

EI

BI

AXTELABEG ¡PBOOEBBA FUNCAO

M

BXJ'ELADES

DX.NUMLINHAB

WOOLUNAB

DLO

AXJESSI]

[BX +DILAX

SI

SI

DI

m

PARIEIG

311,160

DX

DX.0

?mm

    

CHAMPION SOFTWARE LTDA.
RUA CLELIA, 1.837 - LAPA - 05.042 - 001

FONE/FAX :(011) 65-2030

 

PC APLICATIVOS

(DÕMINIO PUBLICO) PC 0 MSX

         

S.PA(.ILO - SP.

 

PARA ADQUIRIR

nosso CATALOGO:

             

I - ENVIAR Cr$ 1.500,00 JUNTO

PC JOGOS COM SEU NOME E ENDEREÇO

¡MAGE mm COMPLETO LEGIVEL.

DIETA Dm( DRAGON'S LAIR 2 ESTE VALOR SERA EVOLVI o JUN-

PC PROJET 5HINOBI TO COM seu EEDIDQ, DAI o CATA-

Lono ;EVER ;ix/:TMB ;Ig/EgOV'E LOGO_SERA ' GRATIS ' , ou. .

FOLHA DE PAQAMENTO GOLDEN AXE 2 - CATALOGO 'ELETRÔNICO'

ADMINISTRACAO DE ESCOLAS KICK BOXER E

CONTAS A PAGAR/RECEBER MARIO BROSS VAREMOS GRATUITAMENTE, OU

PRINTSHOP GRAPHICS THE SMPSONS ENVIAR Cr$ 3.500,00 éESPECIFIQUE
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Nossa coluna começa a florescer As sementes distribuídas

por muitas partes do Brasil começam a dar sinais do solo

fértil que somos.

Uma carta recebida aqui na redação, enviada pela Unicamp

-lMECC -Departamento de Ciência da Computação, me fez

duplamente feliz. Com os parabéns pela iniciativa da

coluna e com a notícia da criação da COMPEC Jr

A empresa júnior, idealizada e coordenada pelo

Departamento de Ciência da Computação - sem fins lucrativos

e com o objetivo de colocar os alunos em

contato com o mercado de trabalho - é uma saída estratégica,

criativa e de ótimos resultados.

Uma experiência muitíssimo válida, que abre as portas da

Universidade para o 'mundo real; Iãzendo com que a

academia capte as necessidades do mercado e possa

desenvolver tecnologias adequadas e

integradas à sociedade, transformando e evoluindo

o seu ambiente.

0 Departamento de Ciência da Computação, chefiado pela

profa. Cláudia Maria B. Medeiros, cede espaço fisico,

equipamentos, arquivos, etc., garantindo a

qualidade do trabalho realizado. A quantia recebida pelos

trabalhos é destinada à manutenção e sobrevivência da

empresa, bem como a um modesto pagamento aos alunos, a

título de incentivo e auxílio.

A idéia deu certo e as empresasjá procuram a universidade

para solicitar serviços. Parabéns à Unicamp por mais

este projeto!

Profa Marini/za Bruno de Carvalho

 

FALANDO COM O

MUNDO

Com inauguração prevista para este semes-

tre, a Faperj - Fundação de Amparo à Pesquisa

do Rio de Janeiro - já viabiliza o projeto REDE-

-RIO, que visa a interligação, através de redes de

computadores, de diversas instituições científi-

cas, de ensino, pesquisa e desenvolvimento no

Estado.

Tal projeto vai possibilitar o acesso imediato

a diversas redes acadêmicas nacionais e inter-

nacionais. Conforme previsto, a Faperj financia

a compra de equipamentos e, durante dois anos,

se responsabiliza pelo custeio das linhas de co

municação.

Assim, através da rede Internet, estaremos in-

tegrando os centros de ensino e pesquisa do Bra-

sil e começaremos a falar com o mundo'.

ao MICRO SISTEMAS

Participam da REDE-RIO:

- as universidades: PUC, UFRJ, UFF e UERJ;

- os órgãos de pesquisa: IPRJ, FIOCRUZ, CEPEL,

IMPA, CBPF, LNCC, IBM (C.C) e lBASE.

O canal internacional de transmissão de da-

dos, via satélite, com serviço da Embratel, vai co-

nectar a UFRJ com a CERFNET - USA. A partir

desta conexão, os usuários da REDE-RIO vão po

der acessar todas as instituições pertencentes

à comunidade Internet, com bases na Europa,

Japão, EUA, entre outros

Universidades órgãos de pesquisa e diver-

sas outras instituições - nacionais e estrangei-

ras - poderão entrar em nossas salas de

aula/estudo.

Trocaremos experiências informações Pro-

cessaremos pesquisas Vamos desenvolver mais

tecnologia.

 

- COMPATIBILIDADE E

PORTABILIDADE

Inicialmente, pode-se pensar que o tema é

especifico e muito técnico. Mas não é

E um assunto geral, um problema comum.

Hoje, trocar arquivos elou programas é

mais simples, no entanto, a compatibilidade

ainda é um ponto crítico, por vezes intranspo-

nível.

A portabilidade, já mais resolvida graças

à microinformática, ainda conserva alguns

“calos“.

Um deles é a migração dos arquivos e

programas, de sistemas antigos para os atuais

e do mainframe para o micro. Algumas esta-

ções de trabalho, DecStation, aceitam rodar

o DOS, outras não. Já estações do tipo disk-

less (da Digital) são compativeis e permitem

migrar os sistemas já desenvolvidos em

DOS.

Não acredito na afIrmativa de que o DOS está

morrendo. Mas, ainda que fosse o usuário não

vai morrer e os novos sistemas têm que ser com-

patíveis com os antigos para permitir a migração

dos programas já desenvolvidos

Em recente reunião com professores de

várias universidades, discutindo este assunto,

um dos professores presentes - prof. Ronaldo

Gismonti - deu ênfase ao seu relato através

de uma experiência pessoal. Em julho de

1985, esteve numa crise gravíssima com a

transmissão de seus arquivos entre Apple

e TRS. Todos confirmavam a impossibilida-

de da transferência. dada a incompatibilida-

de dos micros.

Numa feliz coincidência, um artigo de MICRO

SISTEMAS trouxe a dica para o nosso amigo pro

fessor. Grata surpresa. Orientava como fazer a

transferência através da ligação de cabos entre

portas seriais com emuladores. Estava pronta a

compatibilidade de arquivos entre os micros di-

ferentes

Estamos em 1992. O problema diminuiu, mas

não acabou. Talvez não acabe.

Mas, se nos mantivennos “sempre alerta“, cui-

daremos para que não aumente.

 

Esta seção é coordenada por:

MARINILZA BRUNO DE CARVALHO é ma-

temática, com Mestrado em Engenharia

de Sistemas Vice-diretora do IME/UERJ,

é também professora da Escola Técnica

Ferreira Viana, pesquisadora do CNPq,

além de consultem de Análise e Desen-

volvimento de Sistemas e Treinamento e

Seleção.

NOTA: As cartas para a Profa. Marinilza de

vem ser enviadas à Redação de MICRO

SISTEMAS - Coluna UNIVERSIDADE.
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MDnte um Pc importado

sem estar montado na grana

Chegou a sua vez de ganhar

dinheiro montando PC. O curso de de Pc- gistema

método é simples e rápido. de apostIIa. RapIdo e economlco.
São 200 páginas com dicas_

técnicas e mais de 60 CAIXA POSTAL 11509. CEP 22022. RIO DE JANEIRO. RJ

Ilustraçoesf _voce nao preclsa Pagarei apenas Cr $ 59.900,00 mais despesas postais, e se¡

saber eletronica, basta saber que vou receber um manual do curso de montagem de PC.

i escolher corretamente os ' Nome:

“O": componentes: placas, drives_ Endereço:

discos rígidos_ monitor .. Dicas e 5?¡"01

tecnicas de montagem e software. Conheça o E'dade' ' FSÍaÓOI Cep:

hardware do PC. Como converter seu PC em AT, :É:,ÍÊSJãÍ'JJZmÍZ'ETÊJÊÉTXJÍL'ÊZZTJÍÃÂÍ';:3233?

Faça você mesmo' Este manual ensma como!

    

postados após esta dom serão atendidos pelo valor do mos de postagem.
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1128613361486 _ . soucns CATÁWCOMPiíTO

   

  SUPER smes l . Biblioteca caiam ar w a 5.0/5.5, w a ,i AGENDA PROFISSIONAL cRS 240.000,00
Amipro, Page Maker, vemsm::MsoIgubiishen_ele°r pe eu' CONTABILIDADE GERAL'CrS 240.000,00

SHAPES H B bl r _ o NEWHELP - Help sensilvel ao conçexto paíaãgscilgôrãoaplicoçõo Clipper

SUPER - I' ioteca Gróf' W rd 5.0/5.5, W '0'0 mente con ¡guróve r

Amipro, page Maker, J§:,E§,Í°Ms$ub¡¡shen ek_ “Perfect V *PROGRAMAS PROFISSIONAIS PARA sx = SOLICITE CATALOGO

SUPER MACROS clrs 72_ooo,oo r 'PROGRAMAS PARA DOMIRéigAIÍLôeGLgO E SHAREWARE: SOLICITE

- A ' l 'l'i .

""à'f 38?““ ?0% ”5° d° MS WORD 5'0 Pedidos atraves de CHEQUE NOMINAL ou VALE POSTAL a:
CONTAS A PAGAR . Cr$ maoooloo NEWDATA INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.

CONTAS A RECEBER . Cr$ 10800000 Rua General Osorio, 264 - Centro - CEP 79008-310

MALA DIRETA ;com CEP noi/oz7 Cr$ 96.000,00 ' _ ampo Grande - MS

AGENDA 0L|T|CA Cr$ “000,00 Caixa Postal n. 1049 . TeI. (067)383-1604 e 382-1436
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PAINEL

D Possuo um IBM PClXT 640K - W65, IDD 5

1/4“ e impressora CX 810 e gostaria de trocarpro

gramas, jogos, utilitários e aplicativos com ou-

tros usuários. Possuo 700 disquetes com pro-

gramas e tenho também vários manuais em

xerox para trocar.

Miguel Sobral

Caixa Postal 99209

25805 - Três Rios - RJ

 

III Sou usuário de um Apple 64 Plus e gostaria

de trocar informações, jogos, aplicativos e utili-

tários com usuários do Brasil inteiro.

João Fabrício

R. Ballon Lopes Carneiro, 112

48730 - Conceição do Costa - BA

El Gostaria de trocar informações programas

e idéias, bem como promover amizade com pes-

soas que possuam um Amiga 500 ou um TK

90X. Responderei a todas as cartas.

Cheila Rodrigues de Abreu

R. Barão do Amazonas, 02IBl.1l104

24030 - Niterói RJ

El Soy PCXT 640K, disquetera 360K

5 1l4" - targeta Hercules Estoy muy interesado

en el cambio de software, _información_ Ya e te-

nido este tipo de contacto con otros brasileros

por medio de esta revista, a lo que estoy muy

agradecido. _

Roman Daniel Revello Lopez

Jose Maria Platero, 3287/804

Parque Posadas

11700 - Montevideo - Uruguay

El Informo quetenho as MSs: 1 a 5, 9 a 44, 46

e 47 (uma raridade!) e gostaria de troca-las por

programas aplicativos ou jogos

Vitor Gonçalo Seravalll

Av. Senador Vergueiro, 1530/21 _

09750 - São Bernardo do Campo - SP

El Possuo um XT com 1 Mb de RAM, clock de

12 Mhz, 2 DD 360 Kb, 1 HD de 32Mb e impres-

sora Epson e desejo traçar programas Também,

há algumtempo, venho tentando encontraro nú-

mero 66 da revista INPUT, por isso se algum lei-

tor tiver esse número para vender me escreva.

João Batista de Paqu

R. Benedito Leite Guimarães 46

12090 - Taubaté - SP

El Possuo um PClXT e gostaria de me corres-

ponder com outros usuários para troca de di-

cas manuais, jogos, utilitários, etc.

Cas'slano do Amaral Carvalho

Trav. Maria Carolina, 84

13800 - Mogi Mirim - SP

El Procuro, há um certo tempo, o software

QRam, que tem a função de administrar a me-

mória do micro. Caso alguém possame ajudar,

agradeço. Também desejo trocar softwares para

microcomputadores padrão IBM-PC. Envie sua

listagem para o endereço abaixo. Garanto res-

ponder a todas as cartas

Sérgio Morllo Rodrigues

R. Dr. Cristiano l. Vieira, 892

14800 - Araraquara - SP

III Gostaria de me corresponder com usuários

de PC XT/AT, para troca de informações e softs.

Peço que enviem lista de programas na primeira

carta. Prometo responder a todas

Ricardo Augusto de Moura

R. Alagoas, 1110/104

86020 - Iondrlna - PR

[ll Gostaria de vender os seguintes números de

Micro Sistemas: 27. 28, 38, 50 ao 66. 68 ao 109.

Marcos Roberto Dinlz Pinto

Av. Leonardo Gomes, 221

14800 - Araraquara - SP

anacom

CJ Eu e mais 3 amigosfundamos recentemente

um clube para os usuários das linhas MSX e Ap

pie. Esperamos abertos a todos aqueles que de-

sejem ampliar seus acervos permutando jogos

ou trocando idéias conosco. Entrem em contato

e teremos o maior prazer em lhes enviar um dis-

quete com alguns de nossos jogos

CJBR Soft Clube

R. Dr. Bernardo, 129

50710 - Recife - PE

 

  

        

mm"“ JOGOSDIIIISCOllD/IIONIIOIIUGA Jooosninisooasoruoi

001 (01) Booll OI' CIIiINGES o LÍUN das Mtacoos l Chin . Cultura Chinesa.

002 (01) FORTUNE TELLEII 0 Programa contou tros ntoaos do Divinacao. 001 (3-IID) N00“ 9 049 (07) TAIIIRIIMS NINJIIS ll

003 (01) MMN CIILENINIII Cooper¡ o calendario de 365 con o astrologico do 268. 002 (II-lili) STARTRECII 25 050 (04) SllPSONS l

001 (01) BALLOONS Pniliariur criancas do 2-5 anos co¡ o couputador. 003 (A-ND) MRTIIIN »mas 051 (05) SINPSONS II

005 (00) TCB Picoto Çoul. Contab. Contas Pg/Ioc, Paturanonto. etc. 001 ('I-NB) ROBIN HOOD 052 (08) MIM

006 (02) Ez P0 Para criacao do fomlarios conorcins. 005 (Z-IID) DTCALIIIII 053 (03) TEST DRIVER III

007 (01) SYSLOOII Protege seus moram atraves do senhas'. 006 (74W) MIM" MMM¡ 051 (05) SNII'IIIDI II

009 (01) PEIP/ SN Novo conpacta or ato 904. 007 (GHIB) LES MLB! 055 (04) AMMPNOBIII

W (05) PC DENTAL NS Sistciu integrado do infomcao sobre pacientes. 008 (l-ND) NMIIILLO POKER 056 (13) DMGON'S LAIR I

01 (01) CASSY catalogo livros o uteriais audiovisuais. 009 (2-ND) CIVILATION 057 (12) DMGON'S LMN III

01 (01) CELL SYSTEN Sinula o crosciioonto das celulas. 010 (Fi-lili) FALCON 3.0 053 (01) MRIO BBOSS

01 (01) Pc FOTO :atalo ador do fotografias. 01 (Z-NB) LEISIIRE SlilT um l 05 (10) SPACE ACI:

01 (01) RENEDIES Zura a raves de planta_ , _ 01 (I-IID) LEISIIRE SIIIT um II 06 (02) NDI YORK IIIIIRIORS

01 (01) CITY BISTNNCE Diferencas horarios o Istancias das principais Cid. 01 (ii-ND) SECRET NEAPONS 06 (02) MC¡

01' (01) IIINI CMN Banco do dados para caalogu ogvinhos de su¡ adega. 01 (l-IID) STRIP rom 3 06 (10) CORONEL B'GUEST

01 (01) IIIIDBOFILO :alculos para ongonliar-a hidraulica, 01' (s-IID) IONXEII ISLAND ll 06 (08) mm lS l

01 (04) ILJ. BIBLE 'esquisas do palavras o versos da Biblia. 01 (Zi-NB) THINLIGIT 2 06 (03) BML

01 (01) RW NN!) IJSIC ao 2 .jogos do aventuras o una colecao do iiusicas. 01 (l-IID) UETI'I'. 06' (01) CAPTiIIN COSNIC

01 (01) C 'ara couror Nile“, necessarios conhecinontos. 01 (l-Nli) ZELLIARDS 06 (00) COUNT DOW

02 (01) PC IJSICIAN 'ara criar o tocar iuisicas no . 01 (l-IID) PORNO MNDV BEACH 06 (07) CMN

02 (01) PNRTICLI'. SIIIL iiuiladnr das orhitas do corpo çolosto. 02 (l-IID) P0 NOITE NW 06 (14) INDIMI¡ JONES 256

02 (01) mem SIIIL ar¡ as areas do finca c ciencias espaciais. 06 (01) STM! DEFENSIJI

a :Ri me“ e" de à"? eme- › Si tiãi Renaersao colou a orm a o o o o maioria. _

02: (02) rariiLII IIISiomr ara trocar a sua moi-e agngalooica. JOGOS mms 35° ”D 07 (05) maio ANDBETTI
026 (01) NRTPMI l.Iilccao de graficos para ontur¡ Pago Heitor, etc. 07 (01) SITO PONS 5 GP

027 (07) MNCNI) 3D Para criacao o ¡niucao do desonIios_oio 3 dinonsoos. 02 02) O NOIEN MINHA 07 (01) EAST lt REST (Pomo)

028 (02) DIMM .bucal de Layout do placas de cintiito ¡IFRSSIL 02 01) GRENLINS 2 07 (04) 'IU SPORTS msm

02 (01) NEGA”“ :ria o a "senta sowonoias minadasdo Micos. (l'. 02 03) NO0N HALNEII 07 (07) Til¡ TERNIMTOR l

03 (IB) CLIP MIT :olocao o grafiços para Iiontura. Print hop, Hordã. 02 01) GIOST'N GLOBINS 0'¡ (03) SIN EARTH

03 (01) ?CMM Para inpriiiir faixas o duras. 02'. 01) NINJA GollIEN OB (04) BMTLE TECII ll

03 (01) PC !CAP _grana ar¡ analiso do circuitos eletronicos. 026 01) INE I'LINST 08 (03) CENTURION

03 (01) SCNDSIGI 'iria o s¡ va telas, ar¡ Turbo Pascal, (740 x 348) 02? (03) TBEASIIIIE IMP 00 (04) IIICII BOXEII

03 (01) SLIDE GENEINIT 'ara geracao do,Sli os g Transparencias. _ 028 (03) SIIBGON 4 08 (08) II 10 TANI( KILLER II

03! (02) 551 ntogrado. Planilha. editor do texto. BBS. Comnic. 02 (02) MIL ROM) TPCOON OI! (06) P-ll? ii

031 (02) EXPRESS CALC 'lanillia con 64 colunas r 25 l'nhas. 03 (01) CI! OB' (04) P-14 TON CAT

03' (01) GONL S tilitario para Lotus 12 . 03 02) 221 BAND¡ STREET 00' (12) MING COMNDDI l

038 (07) UTILITII 123 arios utilitarios para latus 123. ç A 03 01) ao POOL (BILIIMI) , -_

039 (01) FOB! LETTER Iodolos do texto o? ingles do cartas conorciais. 03 02) TITNNIC M:

w MW l;ontrolç e Mãllãltdl marcado :o acoos. t V 835 Hill-á;ng " “ ”4 ' ” " '

ar¡ nissan o a uras o von as o pros servicos.

012 (02) TlNE mm Custos do ton o para «presas prestadora de servicos 036 01) CAMUEB »mm ”SML um

a :a: eo" I' i .. .. a: se nenem“ _-_ -ior o oxoconcaaciao ¡ICL conona - - -

045 (os) Imiri: Editor do texto con «Ia d udgron-Iino. 039 oa) POOL or moram: “PllcãtWOS- Cr$ 1°-°°°.°° 9500.00
046 (05) CRLCIILIIS PLUS Slides de Sho' «funcoes ua Misticas. 040 01) CARLOS SMNIZ J HD. c s 12 m w 1° m w

047 (01) SC DMT Cria telas rara linguagens: hsm, C. Turbo Pascal. 011 02) SIN CITY (VGA) 0903 e' ' r ' r - l

048 (ll) LASER COLLICT Colecao do gtçasnnuuoros, para inpnss--ro laser. 042 02) NEM. HITNNT J e. DD. c s 7 W w 6 M w

019 (04) ACI PORTth Rotinas o utilitarios para lingua ou for"r¡n. 043 02) CBNL 0903 ' P ' l ' l

050 (01) ELENDI'I a") Tutorial do quim“ col olonotos a tah a periodica. O“ (02) STBMEGO _

051 (01) NOTE ABL¡ msmo de nusic¡ atraves dg Jogos coippot tivos. 015 (01) I'IICIIIN (PORNO) OBS: Pedidos con Pagamentos oii choques.

052 (01) XY Ensino_da alaohra. oooiootria o da trioononotru. 046 (01) SUPER TETIIIS envio Noiunal o Caindo a favor do:

053 (02) PBS NS¡ Gerenciador o Banco do lindos. 047 (03) PNDNTOB II i¡ CJ'. Azevedo. Nosto caso as dos

054 (04) !BBS ?morada do comicacao. 048 (01) TEM SIIZIIIII (NOTO) posa¡ postais sao por nossa conta.       

   

   



CARTAS

 

El Atenção usuários do micro linha MSX, che-

gou mais um clube. Oferecemos além do apoio

para determinadas linguagens, um jornal men-

sal, concursos e sorteios com prêmios em di-

nheiro e a garantia de que novos serviços sur-

girão, como uma biblioteca via correio e muitos

outros Portanto se você possui drive e/ou cas-

sete mande sua carta com a respectiva lista de

programas e dicas

B & C MSX Soft Club

Av. Amaralina, 944/205

40000 - Salvador - BA

El Atenção usuários dos micros TK90 / 95 l

SPECl'RUM, PC XT/AT, MSX1/2 e 2+. Entrem para

o maior clube de dicas, pokes macetes, mapas

completos, análise de programas, etc.

.J & F Soft Clube

R; Sgto Manuel Barbosa da Silva, 50

04675 - São Paulo - SP

E] Venho parabenizar MS e toda a sua equipe

pela excelente revista que fazem. Não tinha idéia

de como esta revista é lida em todo Pais, mas

após a saída do anúncio do nosso clube na MS

111 choveram cartas para nós de todos os can-

tos do Brasil. Só tenho, pois, elogios para esta

revista e espero que ela continue assim.

Lauro Otacílio Campos de Sousa

R. Eng. Nelson Bahia, 1833

59075 - Natal - RN

El Gostaria de parabenizar os editores de Ml-

cro Sistemas pelo brilhante trabalho que reali-

zam na área de Informática e agradecer pelo es-

paço que oferecem aos leitores para

apresentarem suas sugestões

José leanildo da Silva

Praça Menino Jesus, 85

57300 - Arapiraca ~ AL

mmom

E] Solicito contato com os Senhores Alberto Rô-

mulo Nunes Campelo (Sistema Gerenciador de

Diretórios - MS 105) e Gelson Heindrlckson

(Programa Gerenciador de Combinações

-MSIO7), pois apesar de digitar várias vezes es-

tes programas não consigo fazêlos rodar e como

são bastante úteis gostaria de adquiri-los mesmo

que sejam cópias pelas quais pagaria.

João Paqu Rolim

R. Voluntários da Pátria, 3533/113 A

02401 - São Paulo - SP

El Desejo entrar em contato com o Senhor Fer.

nando Ricardo Cerqueira, autor da matéria

“Usando Clipper e Assembler* (MS 111).

Claudemir Rodo Bom

, R. Benjamim Constant, 140

89500 - Caçador - SC

El Gostaria de contactar o autor da matéria

“Festival two Iiners para PC“ (M5112), o Senhor

João Paulo HC. de Andrade pois ao digitar o pro

grama “Sena“ este não funciona e eu desejo sa

ber onde se encontra o erro.

Maurício Rosa '

R. Tapajós, 180

85890 - Foz do iguaçu - PR

OWRW

 

E] Escrevo para clarear as idéias do autor da

carta publicada na seção “0 Leitor Responde“de

MS 110 'que deu respostas errôneas em nome

da Space Soft Ltda.

1. Os clocks dos micros da linha PC, giram em

torno de 10 a 12 Mhz para os XTs, 25 Mhz para

os ATs 286 e até 45 Mhz para os ATs 386, isto

sem falar nos ATs 486 e 586... ou seja clocks

“infinitamente maiores“ do que o seu MSX 3.0.

2. Os computadores conhecidos como 'full 32

bits“, como o Amiga 3000. AT 486 e Macintosh,

custam uma fortuna, ultrapassando a fronteira

dos USS 4000.00, o que seria demasiado caro

por um videogame com algumas teclas a mais

3. De nada adianta ter disco rígido se não há o

que gravar nele, pois os programas, além de

quase não existirem, não utilizam todo o poten-

cial da máquina, uma vez que as firmas japo-

nesas estão preferindo investir na febre dos vi-

deogames, um mercado muito mais seguro e

rentável, no qual não existe pirataria.

omar Silas Colocci

R. Marulm, 501/303

49010 - Aracaju - SE

D Venho responder 4 cartas do. SOS AOS LEI-

TORES, publicadas em MS. Espero poder sanar

as dúvidas dos leitores

Carta do Sr. Mauro K. Tenorio Tojo (MS 97):

Quanto aos editores gráficos existentes no

País, só você poderá decidir qual o melhor. Po-

rém os nacionais são geralmente os mais com-

pletos e mais usados.

Depende de qual a utilização que você dará

ao seu Editor. Se você quiser criartelas para aber-

turas em vídeo K7, alguns apresentam uma ma-

ior facilidade; se você deseja criar shapes, há ou-

tro editor que trabalhará nessa área com melhor

capacidade; e assim por diante

O ideal éter o máximo de editores possíveis,

pois um completa o outro; sempre há um editor

que faz trabalhos que o outro não faz.

Porém o mais famoso usado para o MSX

atualmente é sem dúvida o GRAPHOS liI.

A impressora Lady-80 permite imprimir de-

senhos e telas feitos no MSX 2.0 e MSX 2.0 Plus

0 Amiga e o MSX 2, não precisam necessa-

riamente de um monitor RGB. 0 MSX 2 pode ser

conectado normalmenté'ãTV (que pode ser co-

mum ou opcionalmente transformada em RGB)

como o MSX 1 e ligado. O Amiga também pode

ser ligado à TV normal ou à TV RGB, precisando

apenas de um modulador de TV (que deve estar

transcodificado).

Carta do Sr. Giovanni Maneiro (MS 96):

Dentre as principais características do Amiga

500 em configuração básica, destacam-se:

- Resolução de 640x400 pontos, ou 768x480

pontos;

- 4096 cores (expandíveis até 16 milhões);

- Processador motorola 68000 (16132 bits);

- Ram de 512 Kb (até 1,5 mega com expansão);

- Clock de 7.16 MHz;

- Já vem com mouse e drive 3 1/2" de 880 Kb;

- Modo de texto em 60 ou 80 colunas;

- 4 canais de som estéreo;

- Compatível com PC XT/AT (compatibilização

com software adequado, ou com placas)

- Compatível com MAC (também possui progra-

mas emuladores de Commodore 64 e Atari ST);

- Vasta gama de software (mais de 6000 títulos);

- Pode ser conectado a: impressoras matriciais

e a laser; drives de 5 1/4"; placas digitalizado-

ras; caixas de som; CD-ROMs; genclocks; pla-

cas aceleradoras; placas emuladores; discos rí-

gidos, etc.

Para maiores detalhes, consulte a matéria es-

pecial de MS 84 sobre esse fantástico micro, e

a MS 97 sobre o Amiga 3000.

Carta do Sr. Aristoteles Soares Benício (MS

96):

O MSX Hotbit pode ser transformado em 2.0.

A transformação tem garantia de 1 ano, e pode

se dizer que é confiável (já vi micros com o kit,

sem apresentarem problemas). Não conheço ne

nhuma empresa que faça a transformação em

Minas Gerais, no entanto ligue para o fabricante

que ele poderá lhe indicar como e onde fazer a

transformação. Os telefones da DDX são:

(011)575-9037 ou (011)572-7419.

Os drives existentes no mercado são com-

patíveis, porém a qualidade varia muito, depen-

dendo do fabricante Os drives mais famosos

para o MSX, são os da DDX; pois são fabricados

exclusivamente para c padrão MSX e por isso

possuem uma melhor aceitação.

Apesar da empresa fabricante do Hotbit ter

parado a fabricação do mesmo, o micro segue

o padrão MSX. E atualmente esse é o micro 8

bits que faz mais sucesso e mais cresce no País.

Logo se vê que ele ainda tem muito “chão“ pela

frente. i

Infelizmente nunca tive a oportunidade de uti-

v lizar uma interface digitalizado'ra de gravadores

cassetes, por isso não posso lhe dar um pare-

cer seguro sobre o assunto.

Apesar dos drives de 5 1/ “ existirem em ma-

ior quantidade( e de o disquete 5 1/ “ ser bem

mais barato que o de 3 1/2"). a tendência é que

os drives de 3 1/2" dominem o mercado pois,

normalmente, além de apresentarem uma ma-

ior capacidade de armazenamento que os de 5

1/4", eles são mais modernos, dão maior segu-

rança, são compactos No entanto os discos são

bem mais caros, um fato que pesará no seu bolso

até os últimos dias de vida do seu drive 3 1/2".

Uma megaram não substitui de maneira al-

guma o disk- drive A função da megaram é a de

que o usuário tenha a possibilidade de utilizar

jogos (de maior_ desempenho gráfico e sonoro),

especialmente adaptados para rodar com seu au-

xílio. Esses jogos necessitam de uma maior ca-

pacidade de memória, que os MSX não têm. Po
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rém essa memória extra só serve para jogos, e

_não pode ser acessada através do Basic MSX.

Existem megaram dlsks, que além de serem

utilizadas para rodarem os games, também si-

mulam um disk-drive Ou seja, elas já vêm com

o DOS gravado, e o micro age como se fossem

um drive B ou C. Mas um disk-drive trabalha de

forma muito mais adequada, pois a megaram

só vem a simular um; e não a ser um drive.

Carta da Sra. Andrea M. Santos (MS 100):

0 MAC é um excelente micro. Você fez uma

ótima escolha.

Não conheço nenhuma empresa que re-

venda MACs no Brasil, mas os classificados dos

jamais oferecem ótimos micros, a um preçobem

mais acessível.

Também pode se dirigir a firmas, ou pedir

a alguma pessoa que ira viajar para trazer mi-

cros importados, e fazer sua encomenda.

O MAC é um micro considerado caro (até

mesmo lá fora), e aqui no Brasil seu preço che-

gaia quase triplicado Por isso prepare seu bolso.

O MSX Hotbit não oferece nenhuma com-

patibilidade com o MAC, pois o MAC processa

as informações em 16 ou 32 bits; e o MSX em

8 bits.

Para que um drive de 3 1/2' seja compativel

com o MSX, Pc e o Amiga, ao mesmo tempo',

e necessário que ele seja preparado especial-

mente para rodar nostrês micros Fazer um drive

de PC funcionar no MSX, não é dificil, e Umbom

técnico pode adaptarum para você. Existem em-

presas que fabricam drives que são compati-

vels com PC e MSX.

Para saber os locais onde você pode fazer

a transformação do MSX1 para MSX2, ligue para

a empresa que fabrica o kit. Os telefones da em-

presa DDX são: (011)575-9037 ou (011)572-7419.

Rodrigo Machado Valladão

Av. Ary Parreiras 74/304

24230 - Niterói - RJ

counonnçõss

inúmeros leitores interessados em enviar co-

laborações a Micro Sistemas nos têm escrito in-

dagando como fazê-lo; por isso, a seguir damos

 

a orientação para que os trabalhos nos sejam en-'

viados de forma correta:

- Os textos dos artigos ou explicativos das ro-

tinas, programas, utilitários, etc, devem ser fei-

tos em linguagem clara e acessível.

- Todos os textos e listagens devem ser tira-

dos em impressora (ou datilografados) em pa

pel branco e estarem bem legiveis (nítidas).

~ - Todas as colaborações devem vir acompa-

nhadas de disquetes de 5 1/4' contendo otra-

balho. ATENÇAO: ostextos contidos nos disque-

tes deverão estar em formato CARTA CERTA,

ASCII ou, preferencialmente, WORD 4.0.

- Sobre cada matéria devem ser enviados, em

anexo, os seguintes dados

MlCRÇ ............... ..

MEMORIA ............. ..

VÍDEO .................

LiNGUAGEM ........... ..

REQUISITOS ............

- Caso ostrabalhos sejam acompanhados de

fotografias, desenhos ou ilustrações, devem vir

com as respectivas legendas e nitidez suficiente

para reprodução.

- É imprescindível que os autores enviem au-

torização para publicação dos mesmos por

nossaEditora, e também um currícqu resumido

(5 a 6 linhas), para agilizar o aproveitamento das

matérias no caso de as mesmas serem aprova-

das pela equipe de MS.

Esperamos ter tirado todas as dúvidas e as-

seguramos que todas as colaborações de nos- _

sos leitores serão bem-vindas.

A REDAÇÃO

NOTA: Micro Sistemas acolhe e publica com

prazer as cartas enviadas por seus leitores, no

entanto reserva-se o direito de não publicar car-

tas insultuosas, nem ,as acusadoras, referentes

à sub-seção DEFENDA-SE, que nos chegarem de

sacompanhadas de documentação. Também no

caso de cartas demasiado longas, serão apro-

veitados somente os trechos mais importantes.

Cartas ,que não contiverem assinatura e ende-

reço do remetente não serão publicadas

Envie sua correspondência para ATl - Análise

Teleprocessamento e Informática Editora SIA

  

MICROLOGICÀ

PORQUE ?

Temos 7 anos de

atuação no merca-

do, realizando servi-

ços, utilizando enge-

nheiros especialistas

em re aros de m¡-

cros P , XT, AT, 386,

486, Drives, impres-

soras, Monitores e

outros periféricos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERFEITA

COMPROVE!!!

DEFEITOS EM MICROCOMPUTADORES:

Erros de lógica aleatórios,

perda de memória,

destruição do software,

falha de componentes...

UMA SOLUÇÃO PERFEITA:

MlCROLÓGlCA, O melhor caminho para

eliminar defeitos em microcomputadores

e periféricos.
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APRENDA INGLES NO MICRO I SUPER_ CÓPIA DE ARQUIVOS

CADASTRO DE AMIGOS r NOVAS FUNÇÕES PARA O GRAPHOS o MELHOR

DA INFORMATICA

NACIONAL
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Quem querficar “por dentro“ da informática nacional não Além disso, a revista MicroSistemas éa única publicação

podedeixar de ler Micro Sistemas. Sempre atenta aos acon-

tecimentos e tendências, Micro Sistemas éa revistaquemais

reflete o que acontece no mercado brasileiro.

Feita por'brasileiros e para brasileiros, a revista tra's sem-

preem suas páginas artigos técnicos sobre os assuntos mais

'quentes' do momento, programasem diversas linguagens,

rotinas, livros, cartas dos leitores, etc.

nacional que tem um espaço dedicado exclusivamente ao

Shareware e à midia magnética. Publica ainda, todo mês, uma

pesquisa de preferências dos leitores, onde são apontados

osprogramas mais usados, osjogos e aplicativos, além das

marcas mais confiáveis de disquetes.

Portudo isso você não e deixar de ler Micro Sistemas

e para garantir sua leitura, bça uma assinatura anual.

 

Nome:
PAGAMENTO EM

 

Endereço:

DUAS VEZES

 

Cep: Cidade: ' UF:

 

Equipamento: Você assina MiCRO SISTEMAS e paga em

 

Profissão Nascimento:
com um cheque para trinta dias

 

Ass: Data:

  

Estou enviando o cheque número (

rente a uma assinatura anual (12 números) de MICRO SISTEMAS.

) nominal à ATI Editora SIA, refe-

Mslnatura anual: Cr$ 93.000,00

ATI Editora SIA

Rua Washington Luiz, 9 gr 403

Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20230

  

duas vezes: metade ã vista e a outra metade



 

PESQUISA MS,

  

  

     

   

     

  

    

      

  

  
   

 

  
    

   

      

  

     

   

 

  

   

  

  

  

   

  

    

  

       

   

   

 

  

  

                        

~ ' Sistema 0 eracional:
SUA OPINIAO WE DMSASSINATURAS p

- i . , , . . . . . , . MS DOS ........................... .. 1260/ 3560 ontos

Agora sao duas assmatuias anuais da prime/ra rewsia braSiieIra de informatica. DR Dos 100 ¡ 14o :ontos

_ Você dá a sua opinião e concorre automaticamente. SISNE ...... .. 014o pontos

i Apresentamos a contagem de pontos em duas colunas: a primeira com a soma dé- ~ 3%/l 518

dos pontos da rodada e a segunda com o total acumulado até esta edição. No WINDOWg'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_' O , 10 :ontos

final do ano, teremos os campeões da preferência dos leitores

Part/'oipe e boa sorte.

. Jogo:

Processador de texto: L'nguagem- . , .
335k; ___________________________________A 580 / 1090 pontos Prlnce Of PerSIa -------------------- ~~ 240 / 740 Doritos

WordStar ............................ .. 550 / 1640 pontos pascal __ 470 / 1030 pontos Tetris . . . . . . . . . . . . . . . .. 210 / 390 pontos

MS Word . . . . . , . . .. 300 / 840 pontos __________ __ 190 l 64o pontos Chess _____ _. r 170 / 360 pontos

Carta Certa ........................... .. 120/ 380 pontos Assembler _ ____ __ 40 ¡ 110 pontos Grand Prix . 160/ 300 pontos

Fácil ...................................... .. 140/ 330 pontos Cobol __ 70 / 100 pontos F19 ........ .. 80 / 220 pontos

Redator PC .. . 100 / 220 pontos Fortran ______________________________________ u 10 ¡ 20 pontos Sim City ..... .. 20/ 140 pontos

Word Perfect 30 i 200 pontos - g Indiana Jones .. 70/ 120 pontos

SideQuick 60 / 110 pontos Blockout ........ .. 40 i 110 pontos

Chiwriter . 50 / 80 pontos _ Indianápolis . 40 i 90 pontos

Write o i 30 pontos Ling. p/banco de dados: Chessmaster .. 30 i 80 pontos

Unitexto .. 10 / 30 pontos cupper ________________________________ __ 630 ¡ 2000 pontos Battle Chess 10 i 70 pontos

Pf° Write - 0 l 20 90m“ dBase . 580 i 1620 pontos Doub'e Dragon 3°/ 7° P°nt°5
Intex ............................................ .. O I 10 pontos Foxpro 40 l 7o pontos Soko-Ban ....... .. 40 / 70 pontos

paradox _A 30 / 60 pontos Golden Axe ....... .. 10 / 50 pontos

Dataerx ..................................... .. 20 / 40 pontos 4X4 Off ROad -------- -- 30 l 5° p°nt°s

. Wing Commander 30 / 50 pontos

Planllhal Guerra no Golfo .. . 20 i 40 pontos

. . __ , _ Street Road ........... .. O i 20 pontos

Laws 1 2 3 """"""""""""""" " 850 l 2560 pontos Utlll'taTIOI Conquest of Camelot , ,, 10 / 20 pontos
Quattro . , , . . , . . . . . .. 270/ 650 pontos C eles 10 l 20 ontos

Supercalc . 130 / 380 pontos PC Tools ............................. .. 660 i 1890 pontos Fã' oloú's' ' ' ' ' ' ' " 10 / 20 :ontos

Excel ....................................... ._ 30/ 130 pontos Norton Utilities .. . 500/ 1270 pontos p "
Angra-l : 10 i 20 pontos

Caictec ...................................... .. 50 i 60 pontos Xtre? ---------------------------- -- 100 Í 280 Pontos Cyrus ______ __ 0 / 10 pontos

Works ____ __ N / pontos PkZIp 4 . , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Í pontos 1 u 0 l pontos

vp plan'er 0 / 10 pontos Foxy tools .. 40 / 70 pontos sm Earth ' O l 10 pontos

Plan ............................................. .. O / 10 pontos É"“ scan r 38 ll po“íos Mah ¡org v_ _________________ __ o / 10 pontos

PC Caic ....................................... .. O/ 10 pontos anne' """"""""""""""""""""""" " po" os Nihii ____ ., O/ 10 pontos

Falcon O i 10 pontos

Stunts ............ .. Oi 10 pontos

. . . Ancient art of war 0/ 10 pontos

Melhor disquete: Plor disquete: Top Gun o i 10 pontos

Maxell .... .. 350/540 Sony ........... .. 5o / 70 Nashua 510/ 730 Super Data .. 20 / 40 Robocop .. 0/ 10 pontos

Verbatin 350 / 480 30/4'0 Verbatin 170 / 250 Dysan .............. .. O / 40 Shinobi ...... .. O / 10 pontos

Nashua 140/ 210 ' . 0 / 20 Precision ,. 150 / 220 Memorex .... .. 30 i 40 Space Quest O i 10 pontos

3M ......... .. 140 i 180 Basf ............. .. O i 20 Kao .......... .. 80 / 120 ABC Systems 20 / 30 3 Patetas ....... .. O/ 10 pontos

Kao . .. . . u 100 / 150 Tech ......... .. 90 i 100 Vat .............. .. 10 / 20 King's Que'St ------------------------ -- O / 10 Pontos

COMO PARTICIPAR' 'u Responda as questões deacordo com sua

preferência. No caso de usar mais de um programa de mesma classe, escolha ape- Processador de texto:

nas aquele que julga ser o mais adequado para o seu uso. Não importa a origem

do software. Escreva de forma clara e legível o nome do programa e seu produtor Planilha:

ou sotthouse. Remeta para ATI Editora SIA - Seção Pesquisa - Rua Washington Luiz,

9 gr 403 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20230. Linguagem de programação:

NOME: Ling. pibanco de dados:

ENDEREÇO: Utilitário:

CIDADE: › UF: Sistema Operacional:

CEP: - EQUIPAMENTO: Jogo:

Outro:

   

ASSINATURA MS: Sergio IsIey Liebel da Silva - Florianópolis - SC

_ DISQUETE¡ Melhor marca: ---4----------

ASSINATURA MS: Edmar LUIZ Fogaça - Santa Helena - GO

Pior marca: --------------
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LivrúSoft

O livro que você queria. Com o

software que você não podia ter.

   
líVrosoft M”“

TÍTULOS JÁ DISPONÍVEIS

 

CLBC

BIBLIOTECA COMPUGRÁFICA PARA CLIPPER

se  Biblioteca de funções gráficas que am-

plia os limites da linguagem Clipper.

Gráficos comerciais, bancos de dados

com imagens, vinhetas de abertura e

aplicativos gráficos são alguns exem-

plos do que é possivel ser feito com o

Clipper e a CLBC.

CLBC é um produto da SoRCAD Informática.

DESCRITOR

r DCUMENTADOR SISTEMAS

 

   
Poderoso documentador automático

de sistemas escritos em linguagem

Clipper, dBase ou Dialog. A partir do

nome do programa principal são docu-

mentados todos os elementos do

sistema, seus conteúdos e inter-rela-

cionamentos.

Descritor é um produto da XS Informática.

 

SIM! Desejo ad uirir o Livro§ott Para isso. estou enviandoem anexo Cheque

Nominal a OFTCÂD LIDL no valor correspondente ao total do pedido.

( ) LivroSoft CLBC - CR$199.000,00 ( )LivroSott DESCRITOR -CR$149.000.00

Total do pedido: CFI$

Nome:

Empresa:

CGC/CPF:

Endereço:

CEP:

  

lnsc. Est'

  

Cidade: Estado:

 

Data:_i_i_

Assinatura

Remeta seu pedido: Rua Washington Luiz, 09 - Gr. 403 - RJ -Cep 20230  __________________________________________________________--.J



   
CONHEÇA TAMBÉM:

AMAZÔNIA 0 mais famoso adventúre de texto

nacional. Seu objetivo é escapar dos perigos da

seiva amazônica.

SERRA PELADATome-se garimpando

em Serra Pelada. Uma aventura divertida mas

cheia de perigos.

PRO KIT compac Organize melhor seu espaço

em discos compactando arquivos e programas.

MSPC listagem Uma coletânea com aslistagens

dos principais programas publicadosem MICRO

SISTEMAS, ;da ?edição 97 até a 1,06._
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